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Abstract 
Weinig is geweten over hoe het is om op te groeien met een broer of zus met psychische problemen. 

Om hier zicht op te krijgen worden in deze studie vier zussen van personen met psychische 

problemen aan het woord gelaten. De vraag ‘Wat willen personen over hun leven met een broer of 

zus met psychische problemen vertellen’ vormt hierbij de leidraad. De antwoorden worden 

geformuleerd op een exploratieve manier en er wordt door middel van een narratieve 

onderzoeksmethode gepeild naar de belevingen van de zussen. Aan de hand van vier unieke verhalen 

en vier themaclusters wordt zo een schets gegeven van het leven samen met een broer of zus met 

psychische problemen. Daarnaast wordt ook de positie van de zussen in de hulpverlening zichtbaar 

en is er ruimte voor de vragen van de zussen aan andere broers en zussen van personen met 

psychische problemen. Hoewel dit geen doel op zich is kunnen de gevonden resultaten, als gevolg 

van de beperkingen van dit onderzoek, niet veralgemeend worden naar een grotere populatie. 

Hiervoor  is verder onderzoek aangewezen. Toch worden personen die een broer of zus hebben met 

psychische problemen in dit onderzoek zichtbaar en krijgen ze een stem. Tegelijk vormt dit 

thesisonderzoek een oproep tot verder onderzoek rond deze doelgroep. 
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Voorwoord 
Mijn zoektocht naar een gepast thesisonderwerp heeft niet erg lang geduurd. Al gauw wist ik dat ik 

wilde werken rond broers en zussen. Doorheen mijn opleiding is de relatie tussen broers en zussen 

altijd een onderwerp geweest dat mij enorm heeft geboeid. In onze lessen kwam de focus vaak te 

liggen op individuen of doelgroepen met een bepaald kenmerk of problematiek. Naast deze groepen 

kwam ook hun sociale netwerk aan bod maar dit werd meestal beperkt tot de ouders. Slechts enkele 

keren kwamen broers en zussen aan bod. Dit intrigeerde me. Broers en zussen maken toch ook deel 

uit van een sociaal netwerk? Hoe komt het dat wanneer we les krijgen over het sociaal netwerk 

vooral de ouders aan bod komen? Deze vragen daagden me uit om rond dit thema onderzoek te 

doen. Onderzoek rond broers en zussen tout court is echter niet genoeg. Ik sprak hierom mijn 

promotor aan. Tijdens haar lessen kwam het sociale netwerk immers vaak aan bod en ik wilde dan 

ook mijn idee met haar bespreken. Samen kwamen we al gauw tot de conclusie dat er over het 

algemeen nog niet veel onderzoek gebeurd is naar broers en zussen (Baker & Eisenberg, 1998). Als er 

dan al onderzoek op dit gebied is, dan is het  voornamelijk rond broers en zussen van personen met 

een verstandelijke en/of fysieke beperking of autisme (Gavidia-Payne & Giallo, 2006; Baker & 

Eisenberg, 1998; Orsmond & Seltzer, 2009; Orsmond, Seltzer & Kuo, 2009; Macks & Reeve, 2007; 

Rivers & Stoneman, 2008). We kwamen dan ook al snel tot de vaststelling dat er rond personen met 

psychische problemen en hun broers en zussen weinig onderzoek bestaat. De som was voor mij snel 

gemaakt. Ik zou iets gaan doen rond broers en zussen van personen met psychische problemen. Hoe 

dit verhaal zijn vervolg en uitwerking heeft gekregen kan je in onderstaande thesis terug vinden! 
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DEEL I: Inleiding 
Deel I bestaat uit een voorbeschouwing waarin kort de motivering voor het thema van deze thesis 

wordt toegelicht. Hierna volgt een eerste luik ‘Literatuurverkenning’ en een tweede luik 

‘Probleemstelling & Onderzoeksvragen’. De literatuurverkenning zal beginnen met een algemene 

situering van het thema gevolgd door een verdieping die een meer specifieke situering van het 

thema bevat. Dit luik wordt afgesloten met een conclusie die de weg vrijmaakt voor het tweede luik, 

de probleemstelling en de daarbij horende onderzoeksvragen.  

Voorbeschouwing 

Uit het voorwoord mag blijken dat deze thesis zal handelen over broers en zussen van personen met 

psychische problemen. Hieronder wordt de keuze voor dit woordgebruik kort toegelicht. Deze mag 

dan misschien voor de hand liggend lijken maar niets is minder waar. Het is een bewuste keuze 

geweest met belangrijke implicaties voor de richting van dit onderzoek. 

Broers en zussen 

Broers en zussen zijn kinderen van één ouderpaar maar in het Nederlands hebben we in tegenstelling 

tot het Engels (siblings), het Frans (la fratrie) of het Duits (Geschwister) geen term die broers en 

zussen tegelijk benoemt (Moyson, 2009). Als reactie hierop is men de term ‘brussen’ gaan hanteren 

om de broers en zussen van een persoon met een beperking aan te duiden. ‘Brussen’ is een 

samentrekking van de woorden ‘broers’  en ‘zussen’. Deze term maakt het mogelijk om op een vlotte 

manier over de broers en zussen van personen met een beperking te spreken en schrijven. Toch is er 

bewust voor gekozen die term niet te gebruiken in deze thesis. De term ‘brussen’ werd initieel in 

gebruik genomen in de context van personen met een verstandelijke beperking en belicht op die 

manier slechts een deeltje van de personen die een broer of zus hebben met een beperking. 

Doorheen het tot stand brengen van deze thesis werd er door verschillende partijen – waaronder de 

belangenvereniging Similes –gewezen op het feit dat de problematiek van personen met psychische 

problemen danig verschilt van deze van personen met een verstandelijke beperking. Het gebruik van 

de term ‘brussen’ zou bij deze de doelgroep en de complexiteit van de psychische problematiek 
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waarover ik het wil hebben tekort doen. Het lag dan ook voor de hand te spreken over broers en 

zussen in plaats van ‘brussen’. 

Personen met psychische problemen 

“Mental disorders are conceptualized as a clinically significant behavioral or psychological syndrome 

or pattern that occurs in an individual and that is associated with present distress or disability or with 

a significantly increased risk of suffering death, pain, disability, or an important loss of freedom. In 

addition, this syndrome or pattern must not be merely an expectable and culturally sanctioned 

response to a particular event, for example, the death of a loved one. Whatever its original cause, it 

must currently be considered a manifestation of a behavioral, psychological, or biological dysfunction 

in the individual. Neither deviant behavior nor conflicts that are primarily between the individual and 

society are mental disorders unless the deviance or conflict is a symptom of a dysfunction in the 

individual, as described above.” 

(DSM-IV, , p. 11-12) 

Bovenstaande definitie van ‘mental disorder’ zoals geconceptualiseerd volgens de DSM-IV (XXX) 

probeert in woorden te vatten wat psychische problemen precies inhouden. Het is ook de meest 

algemeen aanvaarde definitie van mentale stoornissen. Ook in dit werk wordt vertrokken vanuit deze 

definitie. Anderzijds wordt er gekozen voor de terminologie ‘personen met psychische problemen’ in 

plaats van ‘mensen met mentale stoornissen’. De keuze voor dit woordgebruik is een weloverwogen 

keuze. Even goed had gekozen kunnen worden voor de woorden mensen, psychiatrisch, stoornis of 

problematiek. De keuze voor de term ‘persoon’ volgt uit betekenis van dit woord, die verwijst naar 

een persoon als een menselijk wezen. De term ‘mens’ verwijst immers naar iemand die tot de soort 

behoort terwijl de term ‘persoon’ verwijst naar iemand met een rationele geest, een menselijk 

individu. De keuze voor de termen ‘psychische problemen’ vloeide hier vanzelf uit voort. De 

menselijke geest, ook wel ziel of psyche genoemd, verwijst naar datgene in de mens dat voelt, denkt 

en wil. Problemen in dit voelen, denken en/of willen leidt dus vanzelf tot de termen psychische 

problemen. Bewust wordt dus geopteerd voor de term ‘psychisch’ in tegenstelling tot ‘psychiatrisch’ 

omdat deze term, afgeleid van ‘psychiatrie’, verwijst naar het resultaat van de medische specialisatie 

die zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden. De termen ‘stoornis’ of 

‘problematiek’ verwijzen naar een afwijken van een gezonde of normale toestand. Deze termen 
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worden dus ook niet gebruikt aangezien er in deze thesis geen positie wordt ingenomen van waaruit 

kan uitgemaakt worden welke situaties ‘gezond’ of ‘normaal’ zijn. 

Concluderend uit deze voorbeschouwing kan gesteld worden dat deze thesis zal handelen over 

broers en zussen van personen, menselijke individuen, die problemen ondervinden bij het voelen, 

denken en willen. 
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1. Literatuurverkenning 

1.1 Algemene situering 

1.1.1 De broer-zusrelatie 

In dit thesisonderzoek staat het perspectief van de broer-zusrelatie centraal. Deze relatie is uniek 

omdat het de langstdurende van alle menselijke relaties is (Orsmond,  Seltzer & Kuo, 2009; Cicirelli, 

1982; in: Begun, Seltzer & Wyngaarden Kraus, 1991). Het maakt ook een integraal deel uit van het 

dagelijkse leven van kinderen (Buhrmester & Furman, 1985). De relatie tussen broers en zussen 

voorziet in een context voor sociale en emotionele ontwikkeling en biedt hen de mogelijkheid te 

functioneren binnen wederkerige relaties (Dunn, 1993; in Crouter, McHale & Updegraff, 2002). 

Broers en zussen bieden immers de eerste mogelijkheid om als kind relaties zoals je die met vrienden 

hebt aan te gaan (Dunn, 1993; in Crouter, McHale & Updegraff, 2002). Deze kunnen dienen als bron 

van gezelschap, intimiteit, en emotionele steun (Buhrmester & Furman, 1985; Buhrmester, 1992; 

Lempers & Clark-Lempers, 1991; Updegraff & Obeidallah, 1999; in Crouter, McHale & Updegraff, 

2002). Oudere broers en zussen kunnen instaan voor de zorg van jongere en in de interacties met 

elkaar kunnen ze verschillende sociale en cognitieve vaardigheden aanleren die van belang zijn in een 

gezonde sociale ontwikkeling (Buhrmester & Furman, 1985). Net zoals in andere relaties kan de 

broer-zusrelatie verschillen in kwaliteit of in affectieve toon (Rivers & Stoneman, 2008).  

De kwaliteit van de broer-zusrelatie werd pas vanaf de jaren ‘80 als focus genomen in het onderzoek 

rond broers en zussen. Uit de eerste onderzoeken naar de broer-zusrelatie blijkt immers dat de focus 

vooral lag op de effecten van de structurele kenmerken van broers en zussen zoals de leeftijd, 

geboorterang, geslacht, etc. (Buhrmester & Furman, 1985). De eerste onderzoeken die hun aandacht 

richtten op de kwaliteit van de broer-zusrelatie zijn van de hand van Dunn (1983; in: Buhrmester & 

Furman, 1985) en Lamb & Sutton-Smith (1982; in: Buhrmester & Furman, 1985). Eerder werden wel 

al de percepties van broers en zussen en hun houdingen tegenover elkaar (Bowerman & Dobash, 

1974; Koch, 1960; in: Buhrmester & Furman, 1985), tutoring door broers en zussen (Cicirelli, 1972, 

1973; in: Buhrmester & Furman, 1985), coöperatief en competitief gedrag (Bryant & Crockenberg, 

1980; Minnett, Vandell, & Santrock, 1983; in: Buhrmester & Furman, 1985), en naturalistische 

patronen van interacties thuis (Abramovitcb, Pepler, & Corter, 1982; Dunn & Kendrick, 1982; in: 

Buhrmester & Furman, 1985) onderzocht. Deze onderzoeken hebben zich echter slechts gefocust op 

een bepaald aspect van de broer-zusrelatie zonder dat men de multiple aard en complexiteit van de 

broer-zusrelatie probeerde te vatten (Rivers & Stoneman, 2008). Algemeen kunnen we stellen dat de 
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toegenomen belangstelling in de broer-zusrelatie een verhoogd begrip van het belang van de broer-

zusrelatie reflecteert voor gezinnen en individuele kinderen, alsook een interesse in het begrijpen 

van de variatie in de kwaliteit van broer-zusrelaties. Onderzoekers beginnen nog maar te begrijpen 

dat individueel verschillende karakteristieken en gezinsprocessen, broer-zusrelaties kunnen 

bevorderen of compromitteren (Rivers & Stoneman, 2008). 

De broer-zusrelatie kan verder niet los gezien worden van de ouder-kindrelatie. Elke broer en zus zijn 

immers een zoon of dochter van ouders. Wel verschilt de broer-zusrelatie van de ouder-kindrelatie in 

die zin dat de eerstgenoemde tot op bepaalde hoogte onafhankelijk is van de laatstgenoemde 

(Coldwell & Pike, 2005) en gekenmerkt wordt door een bepaalde mate van rivaliteit en conflict 

(Leung & Robson, 1991; Crick, Ostrov & Stauffacher, 2006; Blandon & Volling, 2003) maar ook 

warmte en affectie (Dunn, 1983; in: Daley & Yelland, 2009). De broer-zusrelatie wordt verder 

gekenmerkt door meer gelijkheid dan de ouder-kindrelatie (Begun, Seltzer & Wyngaarden Kraus, 

1991). 

De rol als broer of zus is niet iets dat bereikt kan worden maar is een feit. Het blijft ook deel van 

iemands individuele identiteit ongeacht veranderingen in de levensomstandigheden (Begun, Seltzer 

& Wyngaarden Kraus, 1991). Zo kan je broer of zus bijvoorbeeld nooit je ex-broer of -zus worden. 

Deze unieke kenmerken benadrukken het belang dat broers en zussen doorheen hun leven voor 

elkaar hebben en het verklaart ook de emotionele intensiteit en wederkerige invloeden die doorheen 

de levensloop van broers en zussen zijn beschreven (Allen, 1977; Cicirelli, 1982; Goetting, 1986; in: 

Begun, Seltzer & Wyngaarden Kraus, 1991). Onderzoekers zijn het dan ook eens over het feit dat 

deze relatie één van de belangrijkste invloeden is op de ontwikkeling van een kind (Dunn, 1998, 

2000; in: Barrett, Fox & Shortt, 2002; Newman, 1996). 

1.1.2 Personen met psychische problemen 

Over het algemeen wordt de situatie voor mensen met mentale gezondheidsproblemen 

gedomineerd door een biomedisch perspectief dat ver verwijderd staat van wat er gebeurt in andere 

wetenschapsgebieden zoals bijvoorbeeld de disability studies (Beresford, 2000). Biomedische en 

biogenetische verklaringen intensiveren ideeën rond ‘verschil’ en ‘gebrek’ en voeden overtuigingen 

rond het permanente en onomkeerbare karakter van psychische ziektes (Beresford & Wilson, 2002). 

Mensen met psychische gezondheidsproblemen krijgen vaak te maken met negatieve vooroordelen 
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en stereotypen nog voor ze de kans krijgen om te tonen wat ze effectief kunnen. Roets et al. (2007) 

omschrijven dit als ‘losing the game before it starts’.  

Voor vele personen met psychische gezondheidsproblemen is het belangrijk om te horen dat voor de 

meeste mensen het leven vol ups en downs zit en dat moeilijke tijden niet noodzakelijk pathologisch 

of ongewoon hoeven te zijn (Beresford & Wilson, 2002). 

Vanaf midden jaren ’50 begon in Engeland, de Verenigde Staten en later ook in het continentale 

Europa en de Scandinavische landen een consensus te groeien waarin men de nood uitsprak tot een 

grondige verandering binnen de psychiatrie. Men wilde af van de grote instellingen waarin mensen 

met een psychische problematiek leefden en werden behandeld. Men wilde komen tot 

gemeenschapsgebaseerde therapeutische benaderingen los van de grote psychiatrische 

ziekenhuizen. Onder invloed van deze beweging, die ook wel de deïnstitutionalisering  genoemd 

wordt, zijn veel personen met psychische problemen zelfstandig of bij hun familie gaan wonen 

(Novella, 2008). De familie fungeerde hierbij als bron van steun omwille van een gebrek aan 

voldoende ambulante psychiatrische zorg. Zelfs vandaag, met de aanwezigheid van betere en 

toegankelijkere geestelijke gezondheidszorg, is het gezin – en specifiek de ouders – een belangrijke 

partner geworden om de gaten van het zorgsysteem voor deze doelgroep te vullen (Greenberg & 

Smith, 2008). Met dit in het achterhoofd is het dan ook belangrijk dat de hulpverleners uit dat 

zorgsysteem oog hebben voor deze belangrijke partner in de zorg voor personen met psychische 

problemen. 

1.2 Specifieke situering 

1.2.1 Broers en zussen van personen met een beperking 

De unieke relatie die je met je broer of zus hebt wordt complexer wanneer die broer of zus een 

beperking heeft. Er is echter weinig geweten over hoe broers en zussen zich voelen en aanpassen 

aan het hebben van een broer of zus met een beperking, zeker over de levensloop heen (Orsmond & 

Seltzer, 2009). Ook de impact van het hebben van een broer of zus met een beperking blijft tot op de 

dag van vandaag onduidelijk (Yirmiya et al., 2001; in Orsmond & Seltzer, 2009 ). Daarenboven wordt 

de leeftijd van de onderzochte broers en zussen zelden in rekening gebracht (Orsmond & Seltzer, 

2009). Verder is er niet veel geweten over de mate waarin broers en zussen in het algemeen 

begrijpen wat de mogelijkheden zijn van hun broers en zussen met een beperking. Wel is het zo dat 
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kinderen sensitief zijn voor verschillen tussen zichzelf en hun jongere broers of zussen, of broers en 

zussen met een beperking. Zo zullen ze hieraan bijvoorbeeld hun taal aanpassen. Dit zegt evenwel 

weinig over hun begrip van deze beperkingen (Hames, 2008). Erover praten binnen het gezin 

bevordert dit begrip wel. Hames (2008) stelt dat er rond de leeftijd van elf tot veertien jaar een notie 

van kennis van de beperking is. Er is een sociaal bewustzijn en er zijn gedachten over de toekomst. 

Naarmate de broers en zussen ouder worden vergroot dit begrip over de beperking van hun broer of 

zus. De broers en zussen zijn op een leeftijd gekomen waarbij ze meer buitenshuis zijn en 

peerrelaties belangrijker worden. Ze worden dan ook voorzichtiger met aan nieuwe vrienden te 

vertellen dat ze een broer of zus met een beperking hebben. Toch beschrijven vele broers en zussen 

dat ze vinden dat hun broer en zus met een beperking hen veranderd heeft. Zo heeft het hen 

zelfstandiger gemaakt en heeft het hun persoonlijkheid beïnvloed, ze zijn meer zorgend geworden 

(Hames, 2008). Verschillende studies (Farber, 1968; Ferrari, 1984; Gold, 1993; Gath, 1974; Mates, 

1990; Schwirian, 1976; in: Macks & Reeve, 2007) hebben aangetoond dat psychologische en 

emotionele aanpassing van broers en zussen van kinderen met beperkingen grotendeels afhangt van 

structurele factoren zoals het aantal kinderen in het gezin, de sociaal-economische status van het 

gezin en het geslacht en geboorterang van broers en zussen zonder beperking. Wanneer er slechts 

twee kinderen in het gezin zijn en één van de twee heeft een beperking, dan heeft dit kind geen 

broer of zus zonder beperking meer om zich mee te identificeren.  

Ellison et al. (2000) concluderen dat de aanwezigheid van een kind met een beperking in een gezin 

een bron van voortdurende stress is voor elk lid van de familie. Het effect van stress is zowel direct 

en indirect. Stress wordt rechtstreeks gegenereerd door het kind met de beperking maar wordt ook 

onrechtstreeks gegenereerd door de impact van een kind met een beperking op het ouderlijke en 

echtelijke functioneren. Deze stress kan bovendien leiden tot chronische emotionele en 

gedragsproblemen bij de broers en zussen zonder beperking. 

Dyson (1998) benadrukt dat door de impact die de beperking van een kind op een familie heeft, de 

broers en zussen van deze kinderen hun eigen psychologische kwesties en noden ervaren. Zo voelen 

broers en zussen zich vaak schuldig, alleen en incompetent (Milstead, 1988; in Dyson, 1998) en 

wensen ze dat ze de beperking van hun broer of zus beter zouden begrijpen (Lobato, 1990; in: Dyson, 

1998). Ondanks de verschillen in methodologie van deze onderzoeken is men het er over eens dat de 

broers en zussen van personen met chronische aandoeningen een groter risico lopen op 

externaliserende (Cmick, Friederich & Greenberg, 1983; in: Ellison, Fisman, Freeman & Wolf, 2000) 

internaliserende (Cadman, Boyle & Offord, 1988; in: Ellison, Fisman, Freeman & Wolf, 2000) en een 

combinatie van beide problemen (Gillberg, 1991; in: McHale, Gamble, Bagenholm & Gillberg, 1999; 
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in: Ellison, Fisman, Freeman & Wolf, 2000; Ellison, Fisman, Freeman, Gillis, Szatmari & Wolfe, 1996) 

te hebben.  

Cook (1988; in: Rodger & Tooth, 2004) stelt dat de impact van een kind met een beperking op zijn 

gezin waarover ook Dyson (1998) spreekt, naast negatieve ook positieve connotaties heeft. Het 

wordt immers meer en meer erkend dat gezinnen met een kind met een beperking, de broers en 

zussen meer ongewone kansen bieden voor groei, rijpheid en ontwikkeling van mogelijkheden zoals 

sensitiviteit, onbevooroordeelde houdingen en bewustzijn voor individuele verschillen 

(Featherstone, 1980; Levitt, 1993; Meyer and Vadasy, 1994; in Rodger & Tooth, 2004; Greenberg & 

Smith, 2008). 

Orsmond & Mailick-Seltzer (2000) wijzen verder op genderverschillen tussen broers en zussen van 

personen met een beperking. Zo blijken zussen anders te zijn dan broers wat positieve affectie, zorg 

dragen voor en het gezelschap houden van een broer of zus met een beperking betreft. De broer-

zusrelaties bij broers hangen af van het geslacht van het kind met de beperking. Zo blijken broers van 

broers met een beperking een betere relatie met ekaar te hebben dan broers van zussen met een 

beperking. Eerder onderzoek (Begun, 1989; Grossman, 1972; Stoneman & Berman, 1993; in Orsmond 

& Mailick-Seltzer, 2000; Greenberg & Smith, 2008) toont aan dat broers en zussen van iemand met 

een beperking gesocialiseerd zijn om te anticiperen op het zorg dragen voor die broer of zus als een 

deel van hun toekomstige verantwoordelijkheden. Deze geanticipeerde rollen neigen gender 

gestereotypeerd te zijn met zussen – vooral oudere zussen – van wie verwacht wordt de bijkomende 

zorg en huishoudelijke verantwoordelijkheden voor hun broer of zus op zich te nemen (McHale & 

gamble, 1989; Stoneman et al., 1988; Stoneman et al., 1991; Wilson, Blacher & Baker, 1989; in: 

Orsmond & Mailick-Seltzer, 2000; Greenberg & Smith, 2008). Het principe van vrouwelijkheid werd 

geobserveerd zowel op het instrumentele als het affectieve domein met zussen die zich closer voelen 

tegenover hun broer of zus met een beperking dan broers. Dit algemene patroon is consistent met 

de genderspecifieke natuur van zorg dragen, met vrouwen in de rol van zorgdrager (Orsmond & 

Mailick-Seltzer, 2000). Ook Greenberg & Smith (2008) leggen in hun onderzoek de nadruk op de 

belangrijke rol die gender speelt in het vorm geven van de ervaringen van socialisatie in de 

kinderjaren. Zo worden vrouwen in onze cultuur op jonge leeftijd reeds gesocialiseerd om voor 

anderen te zorgen. 
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1.2.2 Volwassen broers en zussen van personen met een 

beperking 

Broer en zus blijf je voor het leven maar naarmate je ouder wordt, verandert de relatie van 

asymmetrisch naar meer gelijkwaardig, van meer naar minder intens en bevat het ervaringen die 

gelinkt zijn aan je positie in het gezin (Buhrmester & Furman, 1990). Ook de nabijheid tussen broer 

en zus verandert over de tijd. Doorgaans tonen broers en zussen een verminderde tevredenheid over 

hun relatie tegenover hun broer of zus tijdens de adolescentie, vooral omdat peerrelaties dan 

belangrijker worden. Tijdens de vroege volwassenheid vermindert dit nog eens doordat men elk zijn 

eigen leven begint te leiden en de eisen van een job en een gezin vaak groot zijn. Tijdens de midden 

en latere jaren is er opnieuw een verhoogde tevredenheid en contact tussen broers en zussen 

(Cicirelli, 1994; Orsmond, Seltzer & Kuo, 2009; Greenberg & Smith, 2008). Begun et al. (1991) vonden 

onder volwassen broers en zussen positieve maar geen intieme relaties. Bij volwassen broers en 

zussen die getrouwd waren, ver weg leefden van het ouderlijke huis en van middelbare leeftijd 

waren,  werd er toch een relatie gevonden tussen het sociale klimaat binnen de familie van herkomst 

en hun betrokkenheid tot hun broer of zus met een beperking. 

Wanneer broers en zussen volwassen worden betekent dit ook dat hun ouders verouderen.  Het is 

mogelijk dat wanneer deze ouders ouder worden de balans van verantwoordelijkheid en steun voor 

de broer of zus met een beperking verschuift van de ouders naar de broers en zussen die de ‘nieuwe 

generatie’ van zorgdragers vormen. Het is ook mogelijk dat in de toekomst de broers en zussen 

mogen aannemen dat ze de zorg zullen moeten opnemen voor hun ouder wordende ouders én hun 

broer of zus met een beperking (Bank & Kahn, 1975; Goetting, 1986; in: Begun, Seltzer, Wyngaarden 

Kraus, 1991). Krauss (1990; in: Begun, Seltzer, Wyngaarden Kraus, 1991) stelt dan ook dat de 

meerderheid van de moeders uit zijn studie geloofden dat een broer of zus de verantwoordelijkheid 

voor het kind met de beperking zou opnemen wanneer zij dit als moeder dit niet langer meer konden 

doen. Gordon et al. (1996) opperen dat de bereidheid van volwassen broers en zussen om meer een 

persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen voor hun broer of zus met een beperking kan 

beïnvloed zijn door de huidige patronen van interactie (Griffiths & Unger, 1994; Powell & Ogle, 1985; 

Stoneman & Berman, 1993; in: Gordon, Haig-Friedman, Mailick-Seltzer & Wyngaarden Krauss, 1996). 

Het is dus belangrijk als hulpverlener ook aandacht te hebben voor de kwaliteit van de relatie tussen 

de persoon met een beperking en zijn broers en zussen met het oog op het belang van deze relatie 

wanneer de ouders later niet meer in staat zullen zijn de volledige zorg op zich te nemen. 
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1.2.3 Welbevinden van broers en zussen van personen met 

een beperking 

Onderzoek naar het welbevinden van broers en zussen van personen met een beperking gebeurt 

geïsoleerd en doorgaans met weinig aandacht voor de context. Dat is vreemd aangezien de 

kenmerken van het gezin het welbevinden van kinderen kunnen beïnvloeden (Shaw et al. 1994; 

Dishion 1996; Sawyer et al. 2000; in: Gavidia-Payne & Giallo, 2006). Het welbevinden wordt onder 

andere bepaald door het aanwezig zijn van copingbronnen die kinderen dan weer leren van hun 

ouders (Gavidia-Payne & Giallo, 2006). De literatuur rond het welbevinden en functioneren van 

broers en zussen van personen met een beperking (Baker & Eisenberg, 1998) wijst op een verhoogd 

risico tot emotionele problemen. Deze risicostatus is te wijten aan verschillende factoren: ouderlijke 

stress, onevenredige verdeling van aandacht en bronnen, isolatie van het gezin, stigmatisatie, 

verhoogd zorg moeten dragen voor de broer of zus, verminderde sociale en vrijetijdsbesteding, 

overidentificatie met de beperkte broer of zus, druk om te compenseren voor de beperkingen van de 

beperkte broer of zus enz. Naast de risico’s zijn er ook protectieve factoren: verhoogde mate van 

empathie, tolerantie, sensitiviteit, rijpheid, verantwoordelijkheid, verhoogde appreciatie voor de 

eigen gezondheid, inspiratie voor persoonlijke groei, grotere aanvaarding van individuele verschillen, 

bewustzijn van de consequenties van vooroordelen en verhoogde sociale competentie. Het hebben 

van een broer of zus met een beperking biedt dus ook kansen (Moyson, 2009). Een modererende 

factor voor het welbevinden van de broers en zussen is de plaats waar het kind met de beperking 

woont (Cleveland & Miller, 1997; Ferrari, 1984; Graliker, Fishler & Koch, 1962; Grossman, 1972; 

Itzkowitz, 1990; Meyer, 1993; Wilson, Blacher & Baker, 1989; in: Baker & Eisenberg, 1998). Het 

welbevinden is ook minder goed tijdens de adolescentie dan wanneer men jonger of ouder is (Kim et 

al., 2006, Scharf et al., 2005). 

1.2.4 Steun voor broers en zussen van personen met een 

beperking 

Verschillende studies (Powell & Ogle, 1985; Wilson, Blacher, & Baker, 1989; in: Dyson, 1998) 

bevestigen dat broers en zussen steun wensen en dat praatgroepen hen kunnen helpen om met hun 

gevoelens om te gaan en de beperking van hun broer of zus beter te begrijpen. Hatfield & Lefley 

(2005) vinden in hun onderzoek cijfers dat tot 48% van de onderzochte broers en zussen 

steungroepen wensen voor broers en zussen met toekomstige verantwoordelijkheden op het vlak 
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van zorg dragen voor hun broer of zus met psychische problemen. 46% zou graag informatie op 

papier hebben over de stoornis van hun broer of zus.  

Literatuur (Murphy, Pueschel, Duffy, & Brady, 1976; Powell & Ogle, 1985; Meyer et al., 1985; in: 

Dyson, 1998) stelt voor dat een steungroep voor broers en zussen volgende elementen zou moeten 

bevatten: informatieverstrekking over de beperkingen van de broers en zussen, sociale steun, 

mogelijkheden tot het delen van ervaringen bij het hebben van een broer of zus met een 

beperkingen, strategieën om broer-zusconflicten op te lossen en vrijetijdsactiviteiten.  

Een implicatie voor steungroepen van broers en zussen van personen met een beperking is het feit 

dat onderzoek (Gavidia-Payne & Giallo, 2006; Dunn, Gass & Jenkins, 2007) uitwijst dat de 

karakteristieken van het gezin belangrijk zijn voor het welbevinden en de coping van broers en 

zussen met hun broer of zus met een beperking. Dit is voor de steungroepen een belangrijk 

aanknopingspunt voor eventuele ondersteuning van broers en zussen (Gavidia-Payne & Giallo, 2006).  

Uit onderzoek van Dyson (1998) kwam naar voor dat kinderen die in een steungroep hadden gezeten 

het meest geleerd hadden over hoe ze hun relatie met hun broers of zussen konden verbeteren, hoe 

ze hem of haar konden helpen, ermee konden overeenkomen en interageren met elkaar.  

Niet alleen jonge broers en zussen van personen met een beperking maar ook volwassen broers en 

zussen kunnen de nood ervaren ondersteund te worden in hun relatie met hun broer of zus met een 

beperking. Krauss (1990; in: Begun, Seltzer & Wyngaarden Kraus, 1991) zegt dat moeders van een 

kind met een beperking er vaak vanuit gaan dat één van haar kinderen zonder beperking de 

verantwoordelijkheid voor het kind met de beperking zal opnemen wanneer zij dit als moeder niet 

langer meer kan doen. Dit kan voor hulpverleners die volwassen broers en zussen begeleiden 

belangrijk zijn om weten. Broers en zussen kunnen zo bijvoorbeeld de nood hebben ondersteund te 

worden bij de gevoelens die zij ervaren bij deze veronderstelling van hun moeders. 

1.2.5 Broers en zussen van personen met psychische problemen 

Voorgaande paragrafen waren toegespitst op broers en zussen van personen met een beperking in 

het algemeen. Hierbij werd niet ingegaan op de aard van de beperking waardoor aan bepaalde 

aspecten kan voorbij gegaan zijn. Het hebben van een broertje met het syndroom van Down is 

immers niet hetzelfde dan het hebben van een blind zusje. De ervaringen van de broers en zussen 

van deze personen zijn dus ook verschillend. Om dit onderscheid te illustreren ga ik hier even verder 
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in op het hebben van een broer of zus met psychische problemen, wat ook de focus van deze thesis 

vormt. 

In Macks & Reeve (2007) worden psychische problemen – ook wel beperkingen met een 

dubbelzinnig karakter genaamd – geassocieerd met een minder hechte relatie tussen de broers en 

zussen (Bristol, 1984; Gold, 1993, McHale, Simeonsson & Sloan, 1984; in: Macks & Reeve, 2007). 

Onderzoek door Greenberg & Smith (2008) over de broer-zusrelatie suggereert dat de kwaliteit van 

die relatie sterk beïnvloed wordt door de omstandigheden binnen het gezin gedurende de kindertijd 

van de broers en zussen. Wanneer men kijkt naar de hele levensloop van broers en zussen van 

personen met psychische problemen dan is het belangrijk aandacht te hebben voor de interactie 

tussen stressvolle gebeurtenissen die gebeuren in het gezin en het ontwikkelen van relaties tussen 

de gezinsleden onderling. Zo schatten Greenberg & Smith (2008) in dat tussen de 10 en 40% van de 

gezinnen met een gezinslid met schizofrenie dreigementen of geweld van deze persoon ervaren. 

Estroff et al. (1998) rapporteren dat van de families waar dit geweld effectief voorkomt, het in 19% 

van de gevallen gaat over geweld naar broers of zussen. Broers en zussen die zich bedreigd gevoeld 

hebben door hun broer of zus met psychische problemen kunnen bang zijn dat hun broer of zus in de 

toekomst opnieuw dergelijk gedrag zal stellen en een dreiging zullen vormen voor zichzelf en het 

gezin. Ze hebben hierdoor de neiging afstand te nemen van hun broer of zus met psychische 

problemen en dus zo een negatief geladen affectieve band te ontwikkelen met hun broer of zus 

(Greenberg & Smith, 2008). Zo zullen broers en zussen die vijandigheid, onderbrekingen van de 

huiselijke routine en een gebrek aan coöperatie met hun broer of zus hebben ervaren, dit volgens 

Hatfield & Lefley (2005) zien als grote barrières om hulp te bieden aan hun broer of zus. Andere 

barrières kunnen ook zijn leven in grotere onzekerheid, een gevoel van verlies van controle,  minder 

toegang hebben tot bronnen van zorg, minder personen die steunen, herhaalde blootstelling aan 

stress, meer gevoelens van stigmatisatie, potentiële vermijding en bevooroordeeld gedrag van 

anderen (Hatfield & Lefley, 2005). 

Broers en zussen van personen met psychische problemen ontwikkelen vaak bepaalde overtuigingen 

over de aard van het gedrag en de symptomen van hun broer of zus. Deze overtuigingen krijgen vaak 

vorm op basis van een gebrek aan correcte informatie met betrekking tot de problematiek van hun 

broer of zus. Deze overtuigingen kunnen er voor zorgen dat de broers en zussen het moeilijk hebben 

om een onderscheid te maken tussen intentioneel gedrag en gedrag dat eigen is aan de psychische 

stoornis (Greenberg & Smith, 2008). Dit kan dan een kwalitatief minder hechte relatie tussen broer 

en zus tot gevolg hebben. 
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Het is de kwaliteit van de broer-zusrelatie die bijdraagt tot de mate waarin broers en zussen in de 

toekomst zullen betrokken zijn bij hun broer of zus met psychische problemen. Het draagt ook bij tot 

de kwaliteit van het leven van personen met een psychische problematiek. Dit is een belangrijke 

implicatie voor de hulpverlening omdat men door de factoren, die geassocieerd zijn met deze 

positieve relatie tussen broers en zussen te identificeren, een aanknopingspunt kan vinden om de 

broers en zussen van personen met psychische problemen te betrekken in de behandeling en de 

relatie tussen hen te versterken (Greenberg & Smith, 2008). Dit is belangrijk als je weet dat wanneer 

mensen in tijden van nood verkeren men zich voor steun gaat richten tot de personen waaraan men 

het meest intiem gerelateerd is. De strengste relationele banden vindt men tussen echtgenoten en 

tussen ouders en hun kinderen. Wanneer mensen dit soort relaties niet hebben – wat vaak het geval 

is bij mensen met psychische problemen – dan zijn broers en zussen meestal de volgende meest 

intieme relatie (Hatfield & Lefley, 2005). Het bewaken van de relatie tussen broers en zussen is dus 

van groot belang. 

Met het verouderen van de ouders die vaak een belangrijke bron van steun zijn voor hun kind met 

psychische problemen wordt de kans groter dat hulpverleners zich naar de broers en zussen zullen 

richten wanneer ze informatie nodig hebben. Wanneer je als hulpverlener de broers en zussen ook 

wil betrekken in het behandelingsproces dan is het belangrijk om eerst in dialoog te gaan met de 

broers en zussen om na te gaan wat hun ervaringen met hun broer of zus met psychische problemen 

zijn. De hulpverleners kunnen op die manier misschien bijdragen om bepaald gedrag in zijn 

perspectief te zien. Verder kunnen ze meer effectieve strategieën leren om met het gedrag van hun 

broer of zus om te gaan, psycho-educatie aanbieden en zo bijdragen tot het reduceren van de 

angsten die leven bij de broers en zussen (Greenberg & Smith, 2008). Judge (1994; in: Hatfield & 

Lefley, 2005) heeft onderzoek verricht naar de rol van broers en zussen als zorgdrager voor hun broer 

of zus met psychische problemen en hij stelt dat de broer-zusrelatie het potentieel bevat om 

emotionele steun te bieden aan hun broer of zus met psychische problemen door gevoelens van 

vriendschap als tegengesteld aan ‘zorg dragen voor’ of ‘redden van’. Ook al kan de broer-zusrelatie 

dus een positieve rol spelen in het leven van personen met psychische problemen, toch kan er 

spanning en conflict in de relatie zijn wanneer deze enkel gekenmerkt wordt door ‘zorg dragen’ 

zonder het gewoon broer en zus kunnen zijn bij elkaar. 
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1.2.6 Ouders van personen met een beperking 

Tot slot van dit literatuuroverzicht worden ook de ouders van personen met een beperking even 

onder de loep genomen. De rol van ouders van een kind met een beperking tegenover hun kinderen 

zonder beperking is ook een aspect dat niet vergeten mag worden.  

1.2.6.1 Ouders met jonge kinderen 

Het moment waarop je vader of moeder wordt is een ingrijpende verandering in je leven. Wanneer 

je daarenboven vader of moeder wordt van een kind met een beperking dan vormt dit nog een 

ingrijpender verandering. Tegelijk wordt je overspoeld door gevoelens van geluk en blijdschap bij het 

schenken van leven aan een kindje maar ook door gevoelens van verdriet en onzekerheid rond de 

beperking van datzelfde kindje. Het beeld dat je had gemaakt rond je kindje en diens toekomst is 

plots heel onzeker geworden alsook je eigen toekomstperspectief (De Belie & Van Hove, 2005). Het 

ouderschap van een kind met een beperking vraagt veel energie en investering met vaak slechts een 

beperkt succes tot gevolg. Dit kan vaak leiden tot heel wat twijfels en onzekerheden bij de ouders 

(Guralnick, 1997). Verschillende onderzoekers (Cook, 1988; Dyson, 1998; in: Kao, Lobato & Plante, 

2008; Ellison, Fisman, Freeman & Wolf, 2000) bevestigen dat de aanwezigheid van een kind met een 

beperking in een gezin een impact heeft en een bron van voortdurende stress is voor elk lid van de 

familie, zowel direct als indirect. Samen met de alledaagse bronnen van stress kan dit leiden tot een 

verhoogde stressbeleving en kan dit het ouderlijk welbevinden flink ondermijnen. Ouderlijke stress 

wordt door Gavidia-Payne & Giallo (2006) gezien als een belangrijke predictor voor 

aanpassingsproblemen bij de kinderen zonder beperking in het gezin, meer zelfs dan de eigen 

ervaringen van stress of coping van deze broers of zussen. Daarbij komen ook andere kenmerken van 

de ouders zoals de sociaal-economische status, de tijd die ze met hun kinderen doorbrengen en 

oplossingsvaardigheden en communicatie als predictoren van aanpassingsproblemen bij kinderen 

naar voor. Belangrijk is immers dat predictoren ook als beschermende factoren kunnen fungeren. Zo 

kunnen bepaalde communicatie- en probleemoplossingsvaardigheden het gezin beschermen tegen 

veranderingen. Gekaderd binnen de ‘social learning theory’ (Gavidia-Payne & Giallo, 2006) staan 

gezinnen met goede vaardigheden model voor hun kinderen en bevorderen ze de ontwikkeling van 

deze vaardigheden bij hun kinderen, die dan op hun beurt deze vaardigheden in hun 

copingstrategieën implementeren. Praten over de moeilijkheden die het opvoeden en opgroeien met 
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een kind met een beperking met zich meebrengen bevordert immers het begrip binnen het gezin 

(Hames, 2008). 

De Belie en Van Hove (2005) merken ook op dat heel wat ouderlijke reacties gekaderd worden als 

een teken van verwerkingsproblemen of het ‘niet aanvaard hebben’ van de beperking van hun kind. 

Hierdoor worden heel wat terechte gevoelens niet serieus genomen. Wanneer een ouder de 

mogelijkheden van zijn kind wil benadrukken wordt dit bijvoorbeeld gezien als een teken van 

ontkenning (De Belie & Van Hove, 2005).  

Het is voor ouders  ook niet gemakkelijk een evenwicht te vinden in het opvoeden van je kinderen 

met en zonder beperking. Het kind met beperking krijgt omwille van zijn zorgenstatus vaak meer 

aandacht dan de andere kinderen, wat voor deze laatsten niet altijd gemakkelijk om begrijpen is 

(Rivers & Stoneman, 2008). Daarenboven zijn ouders belangrijke rolmodellen voor hun kinderen 

(Featherstone, 1980; Seligman, 1983; in Rivers & Stoneman, 2008). Rodger & Tooth (2004) stellen dat 

de attitudes van ouders tegenover hun kinderen met een beperking de aanvaarding van dat kind bij 

de broers en zussen sterk beïnvloed. 

In tegenstelling tot een pathologische benadering van gezinnen met kinderen met een beperking die 

stelt dat ‘a handicapped child makes a handicapped family’ (McCormack, 1978, p12; in. Hames, 2008, 

p491) mogen we niet vergeten dat gezinnen met een kind met een beperking over een flinke portie 

veerkracht beschikken. Veerkracht is een soort van innerlijke sterkte die het mogelijk maakt om 

moeilijke tijden, druk, shock en tegenslagen te doorstaan (Goodley, 2000; in Kristiansen, Roets, 

Vanderplasschen & Van Hove, 2007). Het is dan ook belangrijk dat in moeilijke momenten de ouders 

ondersteund worden in het aanspreken van die veerkracht waardoor ze de kracht en hun eigen 

perspectief op het complexe opvoeden van een kind met een beperking terug vinden (De Belie & Van 

Hove, 2005). 

1.2.6.2 Ouders met volwassen kinderen 

Ouders verouderen en op een bepaald moment zijn ze niet meer in de mogelijkheid om voor hun 

kind met een beperking te zorgen. Onderzoek van Hatfield & Lefley (2005) indiceert dat veel mensen 

met psychische stoornissen geen echtgenoot of enige andere intieme relatie zullen hebben waardoor 

het vaak de volgende generatie in het gezin van oorsprong – de broers en zussen – is van wie 

verwacht wordt de stap te zetten om de rol van zorgdrager van hun ouders over te nemen. Vele 

ouders veronderstellen dat één van hun kinderen de verantwoordelijkheid zal nemen om zorg te 
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dragen voor diens broer of zus met een beperking. Vele ouders bediscussiëren deze regelingen 

echter niet met hun kinderen (Goodman, 1978; Heller & Factor, 1991; Kaufman et al., 1991; Krauss, 

1990; in: Freedman, Mailick-Seltzer & Wyngaarden-Krauss, 1997; Hatfield & Lefley, 2005; Dew, 

Llewellyn & Balandin, 2004). Over hoe de broers en zussen reageren op deze verwachtingen van hun 

ouders en of ze in de toekomst de zorg voor hun broer of zus effectief gaan opnemen is relatief 

weinig geweten (Hatfield & Lefley, 2005). Het gebrek aan toekomstplannen creëert significante 

problemen voor de broers en zussen wanneer er zich een crisis voordoet zoals de dood of 

onmogelijkheid van de ouders om voor hun kind te zorgen (Janicki, Otis, Puccio, Rettig & Jacobson, 

1985; in: Freedman, Mailick-Seltzer & Wyngaarden-Krauss, 1997). De kans dat één van de broers of 

zussen effectief voor hun broer of zus met een beperking zal zorgen, hangt af van de kwaliteit van de 

broer-zusrelatie die op zijn beurt afhangt van vroegere ervaringen, alsook van de inschatting van het 

gedrag en hun eigen waarnemingen van de persoonlijke groei van hun broer of zus (Greenberg & 

Smith, 2008).  

2. Probleemstelling en Onderzoeksvragen 

Uit deze bovenstaande literatuurverkenning mag blijken dat de interesse in de broer-zusrelatie in het 

algemeen vrij uitgebreid is (Buhrmester & Furman, 1985; Cicirelli, 1994; Coldwell & Pike, 2005; Crick, 

Ostrov & Stauffacher, 2006; Crouter, McHale & Updegraff, 2002; Daley & Yelland, 2009; Dunn, Gass 

& Jenkins, 2007; Kowal, Kramer, Krull & Crick, 2002; Leung & Robson, 1991; McHale, Updegraff, 

Jackson-Newsom, Tucker & Crouter, 2000; Newman, 1996; Rodger & Tooth, 2004; Scharf, Shulman & 

Avigad-Spitz, 2005; ). Verder kan er geconcludeerd worden dat de interesse in broers en zussen van 

personen met een beperking vrij laat op gang gekomen is – jaren ’80 – maar dat de interesse blijft 

groeien. De meeste gevonden literatuur is internationaal (Dyson, 1998; Ellison, Fisman, Freeman & 

Wolf, 2000; Gavidia-Payne & Giallo, 2006; Hames, 2008; Kao, Lobato, Plante, 2008; ) maar ook 

nationaal zijn er verschillende onderzoekers bezig geweest met onderzoek rond broers en zussen van 

personen met een beperking (Moyson, 2009; Van Der Gucht & Van Vlierberghe, 2002; 

Vanhoutteghem, 2004; Bonny, 2009; Steel, Vandevelde & Poppe, 2009; Heemers, 1998; Thienpondt, 

2008; Van Isterdael, 2008; Heirweg, 2000). 

Toch blijven er nog een aantal lacunes in het onderzoek. In de eerste plaats is veel van het bestaande 

onderzoek gevoerd rond broers en zussen van personen met een verstandelijke beperking (Baker & 

Eisenberg, 1998; Begun, Seltzer & Wyngaarden Kraus, 1991; Gordon, Haig-Friedman, Mailick-Seltzer 

& Wyngaarden-Krauss, 1996; Orsmond & Seltzer, 2000;) of autisme (Macks & Reeve, 2007; Orsmond 
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& Seltzer, 2009; Orsmond, Seltzer & Kuo, 2009; Rivers  & Stoneman, 2008; ). De internationale 

literatuur rond broers en zussen van personen met psychische problemen is echter vrij schaars. 

Enkele onderzoekers (Barrett, Fox & Shortt, 2002; Estroff, Swanson, Lachicotte, Swartz & Bolduc, 

1998; Greenberg & Smith, 2008; Hatfield & Lefley, 2005) hebben zich hieraan wel gewaagd maar dan 

ging het hoofdzakelijk om onderzoek bij broers en zussen van personen met anorexia (Dimitropoulos, 

Klopfer, Lazar & Schacter, 2009; Honey & Halse, 2006; Karwautz, et al., 2003; Benninghoven, Tetsch 

& Jantschek, 2008).  

Ten tweede valt er in de literatuur een verschuiving op te merken van aandacht voor de structurele 

kenmerken van de broer-zusrelatie tussen kinderen met en zonder beperking naar aandacht voor het 

welbevinden van broers en zussen van personen met een beperking.  

Deze onderzoeken zijn vaak kwantitatief en longitudinaal waar men vooral feiten wil genereren en 

hypotheses wil bevestigen (Baker  & Eisenberg, 1998; Barrett, Fox & Shortt, 2002; Blandon & Volling, 

2003; Coldwell & Pike, 2005; Crick,  Ostrov & Stauffacher, 2006; Crouter, McHale, Updegraff, 2002; 

Gavidia-Payne & Giallo, 2006; Kim, McHale, Osgood & Crouter, 2006; Newman, 1996). Slechts enkele 

onderzoekers maken gebruik van een kwalitatieve onderzoeksmethode en gingen werkelijk de broers 

en zussen bevragen en naar hun verhalen luisteren (Heemers, 1998; Steel, Vandevelde & Poppe, 

2009). 

Gewapend met deze informatie wordt met deze thesis aan het weinige onderzoek dat er bestaat 

over broers en zussen van personen met psychische problemen tegemoetgekomen. Nog meer wordt 

er vertrokken vanuit het standpunt van Ferguson (2001) die stelt dat elke persoon uniek is, en dat 

het nodig is om de eigen perspectieven en verhalen van deze personen als inspiratiebron aan te 

wenden (in: De Belie & Van Hove, 2005). Het doel is niet om de kwaliteit van de broer-zusrelatie in 

kaart te brengen, noch om na te gaan hoe broers en zussen reageren op bijvoorbeeld de 

toekomstplannen rond de zorg voor hun broer of zus. Door de schijnbare eenvoud van het luisteren 

naar de complexe ervaringen van deze mensen, wordt er gepoogd deze in kaart te brengen waardoor 

ook zij gaan bestaan en hun stem luid wordt gemaakt. 
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Volgend uit bovenstaande conclusie is dit de probleemstelling van dit onderzoek geworden: 

Wat vertellen personen over hun leven met een broer of zus met psychische problemen? 

Hieruit werden volgende onderzoeksvragen afgeleid: 

 Wat willen personen vertellen over het samen opgroeien met een broer of zus met psychische 

problemen? 

 Welke zijn de thema’s die spelen bij broers en zussen van personen met psychische 

problemen? 

 Wat is de positie van broers en zussen van personen met psychische problemen binnen de 

hulpverlening en hoe ervaren ze deze hulpverlening? 

 Wat willen broers en zussen van personen met psychische problemen graag weten, vragen of 

vertellen aan andere broers of zussen van personen met psychische problemen? 
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DEEL II: Methodologie 
De vraagstelling ‘Wat vertellen personen over hun leven met een broer of zus met psychische 

problemen?’ impliceert dat er naar mensen moet worden geluisterd. Methodologisch is kwalitatief 

onderzoek het meest aangewezen. Deze thesis wil immers nagaan hoe het alledaagse leven en 

opgroeien met een broer of zus met psychische problemen wordt ervaren. Onderzoek waarbij de 

beleving centraal staat wordt ook wel belevingsonderzoek genoemd (Eggermont, 1999; in: Levering 

& Smeyers, 2007). Verder is het niet de bedoeling een reeks feiten te leveren over wat broers en 

zussen van personen met psychische problemen vertellen maar eerder om verkennend aan het werk 

te gaan en in kaart te brengen wat er leeft onder broers en zussen van personen met psychische 

problemen. Dit onderzoek is daarom exploratief van aard waarbij er aan de hand van de 

onderzoeksvragen een exploratie rond het thema broers en zussen van personen met psychische 

problemen wordt uitgevoerd. Hierbij werd gekozen om te werken met narratief onderzoek. 

Hieronder wordt het onderzoek verantwoord door deze kenmerken van het onderzoek verder toe te 

lichten. 

Vervolgens wordt er onder paragraaf 2 wat meer uitleg gegeven over de opzet van dit onderzoek. Er 

volgt een gedetailleerde beschrijving van de procedure, onderzoeksgroep, gegevensverzameling, 

analyse en de criteria voor kwaliteit van dit onderzoek. 

1. Kwalitatief Onderzoek 

Uit de probleemstelling en afgeleide onderzoeksvragen van dit onderzoek mag blijken dat er wordt 

gezocht naar hoe personen het opgroeien met een broer of zus met psychische problemen ervaren. 

De keuze voor kwalitatief onderzoek volgde hieruit vanzelf, daar dit soort onderzoek gericht is op het 

verkrijgen van informatie over wat er leeft onder bepaalde doelgroepen en waarom dit zo is. Er 

wordt ingegaan op meningen, wensen, behoeften en motivaties van de doelgroep waardoor 

diepgaande informatie kan vergaard worden. Kwalitatief onderzoek gaat in op het waarom van 

bepaalde meningen en gedragingen en is minder begaan met correlaties hiertussen. Zo stelt  Denzin 

(1997, geciteerd in Tillmann-Healy, 2003; in Roets & Goedgeluck, 2007) dat kwalitatieve 

onderzoekers niet onderzoeken, noch schrijven om de totaliteit van het sociale leven te kunnen 

vatten maar eerder proberen ze bepaalde interacties en gebeurtenissen reflectief te interpreteren 

om zo anderen en onszelf beter te begrijpen. Het is duidelijk geworden dat echt iets willen begrijpen  
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niet compleet is zolang de subjectieve realiteit van hetgeen je onderzoekt niet mee in rekening wordt 

gebracht. Dit vereist het gebruik van kwalitatieve methoden van datacollectie die gevoelig zijn aan de 

unieke persoonlijke ervaringen, percepties, overtuigingen gerelateerd aan de individuen (Sim, 1998). 

Het paradigma waarbinnen kwalitatief onderzoek functioneert laat onder andere toe om ervaringen 

van mensen in kaart te brengen. Creswell (1998; in Avis, 2003, p. 996) stelt dat “het kwalitatieve 

onderzoeksparadigma gebaseerd is op een distinctieve reeks veronderstellingen over ontologie – de 

erkenning van de veelvoudige sociale werkelijkheid - , een epistemologie – de nadruk op de 

subjectieve mening van de insider -  en op de methodologie als aanleidinggevende logica van 

onderzoek, in tegenstelling tot de grotendeels hypothetisch-deductieve logica van het positivisme”. 

Het kwalitatief onderzoek wordt hierbij vaak gezien als een verwerping van de positivistische 

epistemologie die stelt dat een empirische wetenschappelijke methode de enige manier is om kennis 

te genereren. Deze empirische wetenschappelijke methode bestaat uit een set van regels die zijn 

gebaseerd op geordende, meetbare en reproduceerbare onderzoeksmethodes. Het mag duidelijk zijn 

dat deze positivistische manier van onderzoek niet geschikt is om aspecten van intentioneel 

menselijk gedrag te onderzoeken zoals in dit onderzoek wel de bedoeling is (Avis, 2003).  

Kwalitatief onderzoek beidt verschillende voordelen zoals de ruimte om te kunnen doorvragen en de 

mogelijkheid om de vraagstelling en de methodiek tijdens de looptijd van het onderzoek bij te sturen 

aan de hand van de reeds behaalde resultaten. Nog een sterke eigenschap van het kwalitatief 

onderzoek is dat het holistisch (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005) is. Dit wil zeggen dat “het te 

onderzoeken onderwerp en de context ervan als één geheel worden beschouwd. De 

onderzoekssituatie bevindt zich immers altijd in een context die je dus zeker moet betrekken in het 

onderzoek” (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005, p. 180). De situaties worden dus in hun geheel 

onderzocht . Naast deze voordelen is het nadeel dat de resultaten van kwalitatief onderzoek niet 

statistisch representatief zijn maar slechts een indicatie geven van wat er onder een bepaalde 

doelgroep leeft (Right Marktonderzoek, 2010, 11 maart).  

Verder is kwalitatief onderzoek interpretatief van aard. Hierbij staan verschillende vragen centraal; 

hoe kan de sociale wereld worden geïnterpreteerd, hoe kan de sociale wereld worden begrepen, hoe 

kan de sociale wereld worden ervaren en hoe wordt de sociale wereld geproduceerd? Aan de hand 

van de eerder geformuleerde onderzoeksvragen wordt dan ook getracht op deze vragen een 

antwoord te krijgen. 
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De methoden van gegevensverzameling die bij kwalitatief onderzoek gebruikt worden zijn open en 

flexibel waarbij er oog is voor de sociale context waarin de gegevens worden geproduceerd. 

Tot slot gebeurt de analyse van kwalitatieve onderzoeksgegevens aan de hand van alledaagse, 

natuurlijke taal. Hiermee wordt gepoogd zo dicht mogelijk bij de sociale en persoonlijke 

werkelijkheid te blijven. 

1.1  Exploratief belevingsonderzoek 

Over hoe personen het ervaren om op te groeien met een broer of zus die psychische problemen 

heeft is nog niet veel geweten. Om hierover meer te weten te komen is exploratief onderzoek uiterst 

geschikt. Deze onderzoeksmethode vaak wordt gebruikt wanneer er weinig informatie en kennis 

beschikbaar is over het onderwerp dat men wil  onderzoeken. Men wil de kennis rond dit onderwerp 

vergroten en aanknopingspunten vinden om dan tot meer gedetailleerde antwoorden te komen 

(PsyWiki, 2010). 

Om te weten te komen hoe het is om op te groeien met een broer of zus met psychische problemen 

moet er aandacht gegeven worden aan de individuele ervaringen en belevingen van de zussen. 

Onderzoek waarin men de aandacht richt op die individuele ervaringen en belevingen van mensen 

binnen alledaagse opvoedingssituaties wordt belevingsonderzoek genoemd. Meer bepaald wordt er 

nagegaan hoe personen de onderzochte situatie of werkelijkheid beleven (Eggermont, 1999; in: 

Levering & Smeyers, 2007). Het is dan ook belangrijk om de personen in kwestie als actor in het 

onderzoek te betrekken en te erkennen (Van Isterdael, 2008).  

Bij exploratief belevingsonderzoek ligt de nadruk niet op het toetsen van een vooropgestelde 

hypothese maar wordt de nadruk meer gelegd op het verkennen van een bepaald interessedomein. 

Met andere woorden, de theorie die je gebruikt voor dit soort onderzoek is meestal gebaseerd op 

vermoedens en verwachtingen en wordt dus gevormd door meerdere hypothesen bij elkaar (Baarda, 

De Goede & Teunissen, 2005). Dit kan je in de afgeleide onderzoeksvragen uit de probleemstelling 

terugvinden. Deze vragen zijn vrij algemeen doordat de theorieën die je ervoor gebruikt ook wat 

algemener zijn. Dit leidt tot een bredere inhoud waarbij de onderzoeker vrij is zijn aandacht te 

richten op alles wat hem interessant lijkt. Men probeert bij exploratief belevingsonderzoek dus een 

vermoeden door de werkelijkheid te laten verklaren waardoor het een wetenschappelijker karakter 

krijgt en misschien later kan dienen als hypothese voor wat men dan toetsend onderzoek noemt 
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(PsyWiki, 2010). Explorerend belevingsonderzoek wil uiteindelijk aan de hand van de 

onderzoeksvragen tot een scherpere formulering van hypotheses, of tot de aanzet van een theorie 

komen (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). Hiermee mag duidelijk zijn dat het onderzoek in deze 

thesis vooral gericht is op het verkennen van de vraag hoe het is om op te groeien met een broer of 

zus die psychische problemen heeft. Hieromtrent wordt zoveel mogelijk informatie verzamelt zonder 

daarbij een hypothese te willen bevestigen of weerleggen. Mijn besluit zal veeleer bestaan uit een 

overzicht van de gevonden informatie die in een scherpe hypothese kan worden gegoten die dan 

later te toetsen valt. 

Bij exploratief belevingsonderzoek wordt er dus niet vertrokken vanuit een bepaalde theorie maar 

staat het verkenning van de beleving van een bepaalde doelgroep centraal. Om echt zicht op die 

beleving te krijgen is het belangrijk om de broers en zussen zelf aan het woord te laten. Hoe en 

waardoor dit precies zal gebeuren kan hieronder gevonden worden. 

1.2  Narratief Onderzoek 

“Experience is the starting place for narrative research.” 

(Bruce, 2008, p. 326) 

 “The study of narrative . . . is the study of the ways humans experience 

the world.”  

(Connelly & Clandinin, 1990, p. 2) 

De kern van wat dit onderzoek wil nagaan is hoe personen het ervaren en beleven om op te groeien 

met een broer of zus met psychische problemen. Geïnspireerd door onder andere Connelly en 

Clandinin (1990) kan dit gedaan worden door de studie van verhalen. Door middel van het 

beluisteren en bestuderen van verhalen kan nagegaan worden hoe het is om een broer of zus te 

hebben met psychische problemen. Zoals Oliver (1998) stelt, geven mensen mening aan hun leven 

door middel van de verhalen die ze vertellen. Hier vloeit dan ook uit voort dat wie de belevingen en 

ervaringen van mensen wil bestuderen gebruik maakt van een methodologie die zich verbonden 

weet met hoe deze mensen betekenissen interpreteren uit hetgeen ze meemaken in hun leven. 

Rekening houdende met het wetenschappelijke karakter van een thesis is het niet vanzelfsprekend 

dat er gewerkt wordt met verhalen want zo is “onderzoek wetenschappelijk en objectief terwijl 
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verhalen kleurrijk en subjectief zijn. Onderzoek moet zich zo neutraal mogelijk positioneren, verhalen 

zijn persoonlijk en zijn doorspekt van eigen waarden en betekenissen. Goed onderzoek probeert een 

standaardprocedure te volgen terwijl goede verhalen een eigenwijs verloop en verrassende 

wendingen kennen” (Ferguson, Ferguson & Taylor, 1992; in: De Belie & Van Hove, 2005, p. 133). 

Maar toch is het mogelijk om net vanuit een visie op wetenschap te werken met verhalen. Hieraan 

liggen enkele stellingen ten grondslag. Zo is realiteit een gecreëerde sociale werkelijkheid, is een 

splitsing tussen subject en object of tussen feiten en waarden onmogelijk en is begrijpen een heel 

belangrijk doel van de wetenschap (Goodley, Lawthom & Moore, 2004; Ferguson & Ferguson, 1995; 

Denzin, 1997; in: De Belie & Van Hove, 2005, p. 133). 

Narratief of verhalend onderzoek heeft zijn wortels binnen de kwalitatieve, inductieve en 

ideografische onderzoekstradities (Bogdan & Biklen, 1998; Goodley et al., 2004; in: Kristiansen, 

Roets, Vanderplasschen & Van Hove, 2007). Narratief onderzoek kan hierbij gezien worden als een 

lezing of een manier van begrijpen van de significantie van hetgeen je participanten je vertellen. 

Corker (2000; in: Davis, 2000) benadrukt hierbij dat door naar de participanten te luisteren er 

mogelijkheden ontstaan om met elkaar in dialoog te gaan waardoor wederzijdse erkenning en begrip 

worden bereikt. 

Het woord ‘narratief’ komt van het latijn ‘narros’ wat ‘om het te weten’ betekent. We willen weten 

wat mensen bezig houdt en verhalen zijn hierbij het medium bij uitstek om de menselijke kennis met 

betrekking tot ervaringen en handelingen te beschrijven. Ze helpen ons om betekenis te geven aan 

de ervaringen in ons leven (Chase, 1995; in: Bruce 2008).  

 “People by nature lead storied lives and tell stories of those lives, whereas narrative researchers 

describe such lives, collect and tell stories of them, and write narratives of experience.”  

(Connelly and Clandinin, 1990, p. 2) 

Wanneer we over ons leven vertellen dan gebeurt dit in een verhalende vorm. Niet alleen gieten we 

ons leven in een verhaal maar tegelijk vormen de verhalen die we vertellen ons ook. In ons leven 

nemen we immers verschillende rollen, verwachtingen en contexten aan. Hierdoor is de constructie 

van de realiteit van een individu complex, gefragmenteerd en non-lineair (Bruce, 2008). Verhalen zijn 

daarom belangrijk voor de vorming van onze identiteit en ze helpen ons om te weten wie we zijn. 

Ons leven wordt interpreteerbaar want door verhalen dringen we binnen in de betekenisgeving van 

anderen (Witherell & Noddings, 1991; in: Bruce, 2008). Het proces van narratief onderzoek is immers 

open voor verschillende interpretaties doordat het open is voor verschillende mensen die het 
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kunnen interpreteren. Veelzijdige of zelfs concurrerende interpretaties van de werkelijkheid zijn 

hierbij niet enkel mogelijk maar ook wenselijk want ook dit is realiteit. Verschillende interpretaties 

kunnen immers momenten van breuken zijn waarin ons bewustzijn en onze handelingen kunnen 

veranderen (Bruce, 2008, 335; eigen vertaling). 

Belangrijk hierbij is om even stil te staan bij de subjectiviteit waaraan het narratief onderzoek 

onderhevig is door alle mogelijke verschillende interpretaties.  

Bruce (2008) stelt dat subjectiviteit de primaire focus is in narratief onderzoek. Deze oriëntatie helpt 

ons om de nadruk van het onderzoek te verleggen van theoretische aannames naar de levens van 

participanten. Zo kan je als onderzoeker echt bezig zijn met het luisteren naar mensen. Belangrijk is 

om hier op te merken dat de onderzoeker zelf onderhevig is aan deze subjectiviteit. Het zou ons hier 

te ver leiden om hier over uit te weiden maar in paragraaf 2.2.2 wordt er wel bewust op die 

subjectiviteit van de onderzoeker in gegaan. Verder is het zo dat subjectiviteit in narratief onderzoek 

wordt beschouwd als een bron van kennis waarbij kennis constant in beweging is. Mensen en wat ze 

meemaken zijn ook constant in beweging  en dit op verschillende lagen van het heden waarbij ze ook 

in een complexe relatie staan tot het verleden en de toekomst (Bruce, 2008). Door deze dimensie 

van subjectiviteit biedt narratief onderzoek ons inzichten in de menselijke ervaring en het werkt 

bevrijdend doordat dit onderzoek het belang van die subjectiviteit, en het laten gelden van iemand 

zijn stem benadrukt, terwijl deze persoon tegelijk gerespecteerd en empowered wordt (Bruce, 2008). 

Het mag duidelijk zijn dat de menselijke subjectiviteit een complex gegeven is maar door hiermee in 

narratief onderzoek te kunnen werken biedt het ons de mogelijkheid om verschillen te verwelkomen. 

Narratieve onderzoekers staan immers open om patronen en verbindingen te leggen in deze 

menselijke subjectiviteit (Bruce, 2008).  

Samenvattend kan gesteld worden dat narratief onderzoek een onderzoeksmethode is die de 

persoonlijke ervaringen benadrukt als een plaats van weten en leren. Het is een creatieve, holistische 

en niet-dualistische discipline die waarde geeft aan subjectiviteit, reflectie, creativiteit en die 

gevoelens en ervaringen deelt (Neilsen, 1998; in Bruce, 2008). Het benadrukt het belang van het 

verhaal als een forum waarin iemand zijn eigen ervaringen kan articuleren en dat aandachtig is voor 

het gegeven dat verhalen ons ook vorm geven. Het is een ethische en empathische 

onderzoeksmethode die georiënteerd is naar een emancipatorisch sociale, professionele en 

persoonlijke verandering. Narratieve onderzoekers erkennen en werken met de complexiteit van het 

menselijke bewustzijn waarbij het narratieve onderzoeksproces er één is van vertrouwen dat er in elk 
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leven een verhaal schuil gaat dat de moeite waard is om verteld te worden, dat ons zaken leert, ons 

maakt tot wie we zijn en in staat is om ons te veranderen (Neilsen, 1998; in Bruce, 2008). 

“The contribution of a narrative inquiry is more often intended to be the creation of a new sense of 

meaning and significance with respect to the research topic than it is to yield a set of knowledge 

claims that might incrementally add to knowledge in the field.” 

(Clandinin and Connelly, 2000; in: Bruce, 2008, p. 326) 

2. Onderzoeksopzet 

2.1  Procedure 

Dit onderzoek is opgedeeld in vijf fasen. De eerste fase in dit onderzoek was een verkenning van de 

literatuur. Op basis hiervan werd een probleemstelling geformuleerd die verder werd uitgediept aan 

de hand van enkele onderzoeksvragen. In het eerste deel van deze thesis heeft u hiervan een 

neerslag kunnen vinden (paragraaf 1. Literatuurstudie). De tweede fase bestond uit het op zoek gaan 

naar mogelijke participanten (paragraaf 2.2.1 Participanten). De derde fase hield in dat er een 

instrument nodig was om de ervaringen van broers en zussen van personen met psychische 

problemen in kaart te brengen. De praktische uitwerking van dit instrument is te vinden onder 

paragraaf 2.3. Gegevensverzameling. De vierde fase bestond uit de eigenlijke contacten met de 

participanten. Over de opzet en frequentie hiervan meer in paragraaf 2.2.1. Voor de inhoud van deze 

contacten kan in deel III (‘Resultaten’) van dit werk een uitgebreide neerslag terug gevonden worden. 

Een belangrijke fase van het proces is hier de analyse. De procedure die werd gevolgd bij dit 

onderzoek wordt besloten met een vijfde fase waar er aandacht is voor enkele eindconclusies die 

getrokken kunnen worden uit al het verzamelde materiaal (Deel IV ‘Discussie en Conclusie’).  
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2.2  Onderzoeksgroep 

2.2.1  Participanten 

2.2.1.1 Sampling 

In dit onderzoek wordt de focus gelegd op broers en zussen van personen met psychische 

problemen. Om tot de personen te komen die uiteindelijk integraal hebben meegewerkt aan het 

onderzoek zijn verschillende stappen ondernomen. Vooreerst werd er op zoek gegaan naar jongeren 

tussen 12 en 25 jaar die een broer of zus hebben met psychische problemen. Onder psychische 

problemen werd verstaan dat de broer of zus in kwestie minstens één opname in de psychiatrie 

achter de rug had en momenteel ondersteuning vanuit de geestelijke gezondheidszorg krijgt. Aan de 

hand van schriftelijke en telefonische contacten met voorzieningen en het verdelen van flyers en 

info-affiches werden er op verschillende plaatsen mogelijke participanten gerekruteerd. Aangezien er 

na één maand nog geen enkele reactie was gekomen werd de strategie aangepast. De doelgroep 

werd uitgebreid door geen leeftijdscriterium meer te hanteren. Opnieuw kwam er geen reactie. 

Omdat het toch mogelijk moest zijn om met deze doelgroep te werken, hebben we uiteindelijk 

besloten om een gemakkelijkheidssteekproef – ook wel gekend als convenience sample -  te trekken. 

Deze manier van steekproeftrekking wordt gebruikt wanneer de onderzoeker geen uitspraken wil 

doen over de totale populatie, er geen middelen zijn om een aselecte steekproef te trekken of 

wanneer de onderzoeker niet goed weet wie nu net tot de populatie behoort. De convenience 

sample is een soort niet-aselecte steekproef die vaak gebruikt wordt bij relatief grote maar niet 

duidelijke gespecificeerde doelgroepen (Dixon et al., 2002). De steekproef wordt getrokken op basis 

van gemakkelijkheidsoverwegingen zoals analyse-eenheden die voor het grijpen liggen of direct 

beschikbaar zijn. Men gaat met andere woorden participanten selecteren uit dat deel van de 

populatie die gemakkelijk tot je beschikking staat (HoGent, 2010). In dit geval was dit het cliënteel 

van hulpverleners uit de eigen context van de onderzoeker. Zij zijn zelfstandigen in de 

hulpverleningssector. In hun wachtzalen werden er flyers opgehangen en werd hen gevraagd 

potentiële participanten persoonlijk aan te spreken. Hieruit volgden enkele reacties waardoor de 

effectieve rekrutering kon beginnen. Vanaf het begin was dan ook duidelijk dat door deze manier van 

sampling er geen wetenschappelijke generalisatie van de resultaten mogelijk was omdat het niet 

representatief genoeg zou zijn. Dergelijke steekproef is wel geschikt bij exploratieve 

onderzoeksopzetten zoals hier in dit onderzoek het geval is (Dixon et al., 2002). 
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2.2.1.2 Contacten 

Na deze uitgebreide recruteringsfase – die liep van mei tot september 2009 – werd er gestart met 

een groep van zes geïnteresseerde personen. Met hen werd begin oktober 2009 schriftelijk contact 

gemaakt en stelde de onderzoeker zichzelf en het onderzoek heel kort voor. Op basis van deze 

informatie haakten twee mensen af en bleven er vier personen over die wensten mee te werken aan 

het onderzoek (n=4). Deze personen waren allen vrouwen en bijgevolg allemaal zussen van een 

persoon met psychische problemen die minstens één keer in de psychiatrie was opgenomen en 

momenteel ondersteuning vanuit de geestelijke gezondheidszorg krijgt. Na deze eerste schriftelijke 

contactname vond er een tweede face-to-face contact plaats in de maand november. Dit was een 

individueel gesprek tussen de respondent en de onderzoeker waarbij er vooral aandacht was voor 

een eerste kennismaking. Hierbij is gebleken dat de ene participant meer nood had  aan duidelijkheid 

rond het onderzoek of graag al het een en ander over zichzelf vertelde waardoor deze eerste 

gesprekken hebben gevarieerd van een kwartier tot twee uur. Tijdens dit eerste 

kennismakingsgesprek werden ook de ‘informed consent’ formulieren ingevuld (zie voorbeeld 

exemplaar in bijlage 1). Een ‘informed consent’ of het formulier geïnformeerde toestemming is 

volgens de CIOMS/WHO (1991) de vrijwillig verkregen toestemming van een persoon of een 

verantwoordelijke (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan een studie of 

interventieprogramma. De persoon in kwestie moet duidelijk ingelicht zijn over het doel, de 

methode, de procedure, de voordelen en de risico’s en, indien van toepassing, over de graad van 

onzekerheid van de uitkomst. Het formulier geïnformeerde toestemming dat hier door de 

participanten werd ingevuld bevatte een motivatie voor het onderwerp van het onderzoek, gegevens 

in verband met de inhoud van het onderzoek met betrekking tot de te gebruiken technieken en de 

duurtijd. Eveneens werd er in het formulier geïnformeerde toestemming benadrukt dat elke 

deelname volledig vertrouwelijk zou gebeuren en de persoon in kwestie het recht had om op elk 

moment in het onderzoek zijn toestemming om deel te nemen kan intrekken zonder reden van 

opgave. Het formulier werd door alle vier de participanten en de onderzoeker ondertekend. De 

participanten hebben ook allen zo’n formulier ontvangen. 

Tijdens een derde individuele contact dat heeft plaatsgevonden tussen december 2009 en maart 

2010, werd een interview afgenomen. Aangezien de duur van dit interview niet vast lag en 

afhankelijk was van wat de participanten wilden vertellen heeft dit ook gevarieerd van twee uur tot 

bijna vier uur. Tot slot was er een vierde contact in de maand april 2010 die bestond uit een 
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gezamenlijke bijeenkomst met alle participanten en de onderzoeker. Over deze focusgroep en het 

interview meer in de paragrafen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3. 

Tot slot kunt u hieronder een kort overzichtje vinden van de vier zussen die de participanten zullen 

vormen van dit onderzoek: 

 Zus van een broer met zenuwziekte. “Hij is zenuwziek, en stalkt ook heel veel. Ik weet niet of 

dat de diagnose is die de dokters hem hebben gegeven. Het is wat ik als kind altijd hoorde 

zeggen”. 

 Zus van een zus met een karakterstoornis. “In feite wordt ze nu bestempeld als 

karaktergestoord, psychotisch, paranoia, maar niet manisch-depressief, dat niet en 

schizofreen ook niet. Ze heeft wel zelfmoordneigingen maar dat is nu wel beter”. 

 Zus van een broer met Syndroom van Asperger en een zware angststoornis. Schizofrenie 

wordt als toekomstdiagnose gegeven. 

 Zus van een zus met een theatrale en borderline persoonlijkheidsstoornis en anorexia. 

De gegevens rond de problematiek van de broer of zus werden geformuleerd als het antwoord op de 

volgende vraag die ik aan de participanten stelde: “Welke is de problematiek van uw broer of zus 

zoals door de hulpverlening benoemd?”. 

2.2.2  Onderzoeker 

Zoals eerder aangehaald in de paragraaf over de narratieve onderzoeksmethode is de subjectiviteit 

van de onderzoeker een belangrijk aspect in dit werk. Het is immers zo goed als onmogelijk om de 

persoonlijke achtergrond van de onderzoeker te ontkennen. Deze zit verweven doorheen het verhaal 

van de persoon die op de voorgrond gezet wordt (Roets et al., 2007). Eén van de uitdagingen die 

hiermee samenhangen is dat je als hiervan onderzoeker bewust moet zijn. Zo moet deze 

subjectiviteit geduid worden als het primaire aspect van de methodologie (Bruce, 2008). Hiermee 

wordt bedoelt dat we onze interesses en hetgeen we vragen en niet vragen aan onze participanten, 

gaan duiden. Er wordt een continue reflectiviteit van de onderzoeker verwacht. Want wat je hoort 

hangt vaak af van waarnaar je luistert. Je als onderzoeker hier bewust van zijn is dan ook heel 

belangrijk. Lawrence-Lightfoot (1997; in: Vandekinderen, 2007) bevestigt dit door te stellen dat de 
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identiteit, het karakter en de geschiedenis van de onderzoeker cruciaal zijn bij het luisteren, 

selecteren, interpreteren en samenstellen van een verhaal. 

Verder moet een onderzoeker beschikken over sociale vaardigheden en een grote bekwaamheid tot 

rolneming en flexibiliteit. De onderzoeker moet de wereld van de ander kunnen bekijken vanuit het 

perspectief van die persoon. De onderzoeker wacht dan ook de moeilijke oefening om een evenwicht 

te realiseren tussen betrokkenheid en distantie. 

2.3 Gegevensverzameling 

2.3.1 Eerste Interview 

Het eerste interview of het kennismakingsgesprek was van cruciaal belang aangezien dit het eerste 

face-to-face contact was tussen onderzoeker en participanten. De onderzoeker koos er voor om 

vooraleer echt van start te gaan met het onderzoek persoonlijk de opzet van dit onderzoek te 

kunnen toelichten en de participanten in kwestie eens te ontmoeten. Kwalitatief narratief onderzoek 

is immers een heel indringende manier van aan onderzoek doen waarbij de vertrouwensrelatie 

tussen respondent en onderzoeker bijdraagt tot de kwaliteit van het resultaat. Bij dit eerste gesprek 

konden de participanten losjes praten over zichzelf alsook over hun broer of zus met psychische 

problemen. De enige vraag die tijdens dit gesprek werd gesteld was of ze mij een profiel van zichzelf 

en van hun broer of zus met psychische problemen konden geven. De invulling hiervan konden de 

participanten bijgevolg volledig vrij bepalen. Het is dan ook gebleken dat dit erg verschilde van 

participant tot participant. Zo was het eerste gesprek met een participant na een kwartier afgelopen 

en konden er vooral feiten worden verzameld, zoals het aantal broers en zussen van de respondent. 

Bij een andere participant duurde het gesprek twee uur waarbij er allerlei informatie - van feiten tot 

ervaringen – met mij werd gedeeld. Bij dit eerste contact werd verder nog een moment afgesproken 

waarop het eigenlijke interview zou plaatsvinden. 

2.3.2 Tweede Interview 

De bevraging van de vier zussen begint met een kwalitatief open interview (Baarda, De Goede & 

Teunissen, 2005) bestaande uit een opeenvolging van verschillende thema’s (zie bijlage 2). De 

thema’s zijn tot stand gekomen aan de hand van bestaande vragenlijsten met betrekking tot broers 
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en zussen, al dan niet specifiek van personen met psychische problemen, maar ook persoonlijke 

interesse in bepaalde aspecten van het opgroeien met een broer of zus met psychische problemen 

heeft de thema’s van het interview mee vorm gegeven. Zo stelt Burck (2005, p.241) dat “the 

construction of a research interview schedule will be influenced by the researcher’s ideas both about 

what is relevant to explore in a particular area and about what it is possible to elicit in an interview, 

as well as by the kind of analysis the researcher envisages using”. 

Elk thema wordt weergegeven door één algemene vraag die bij onduidelijkheid kan uitgebreid 

worden door verschillende hulpvragen.  Zo luidt onder het thema ‘Familie’ de hoofdvraag: ‘Kunt u 

me eens uw familie voorstellen?’. De hulpvragen bij dit thema kunnen dan zijn: ‘Kunt u me iets 

vertellen over uw kerngezin en uitgebreidere familie?’, ‘Hoe is jullie relatie onderling?’, ‘Hoe verloopt 

het contact?’, ‘Wat betekent familie voor u?’ enz. De keuze om ook hulpvragen te formuleren is 

genomen nadat ik een proefinterview heb gehouden met de eerste versie van het interview. Hieruit 

bleek dat het antwoord op de hoofdvraag van een bepaald thema het effect van een gesloten vraag 

kan hebben ook al is deze open geformuleerd. Wanneer mensen dus heel kort op een hoofdvraag 

antwoorden kon ik aan de hand van de hulpvragen verder in dit thema binnen dringen waardoor ik 

alsnog waardevolle informatie kon verzamelen. 

Naast persoonlijke interesse in bepaalde thema’s baseerde de onderzoeker zich vooral op de Sibling 

Relationship Questionnaire (Furman & Buhrmester, 1985, vertaald in het Nederlands als ‘Brussen 

relatie vragenlijst door Roeyers, Moyson & Roosen, n.d.) en de Betrokkenen Evaluatie Schaal (1992, 

1997, Schene & Van Wijngaarden, Europese Versie) om het interview vorm te geven. De grote 

thema’s die in het interview aan bod komen zijn onder meer: ‘familie’, ‘broer/of zus met psychische 

problemen’, ‘relatie tussen broer en zus’, ‘toekomst’, ‘sociale netwerk’, ‘jeugd’, ‘ouders’ en ‘vroeger 

en nu’.  

De reden waarom de onderzoeker koos voor een open interview is tweeledig. De eerste reden houdt 

in dat er zo ruimte kon worden gelaten voor het eigen verhaal van elke respondent. Een open 

interview laat immers de ruimte om uit te weiden over bepaalde onderwerpen wanneer het de 

participant of onderzoeker uitkomt. De tweede reden is dat er toch enkele thema’s waren waarover 

de onderzoeker zeker iets wilde te weten komen. Door deze thema’s en de daarbij horende 

hoofdvraag en eventuele hulpvragen in het interview in te bouwen was er de zekerheid de 

onderzoeker toch iets over die thema’s zou te weten komen. Het kan heel boeiend zijn om met één 

vraag te werken en dan te kijken waarheen het gesprek leidt. Hieruit kunnen heel erg boeiende 

thema’s komen maar tegelijk kunnen er ook onderwerpen zijn waarover de onderzoeker echt iets 



‘Laat ons eens aan het woord’                                                                                                                                             
Een exploratief belevingsonderzoek bij volwassen zussen van personen met psychische problemen 

 
 

37 Stéphanie Jonckheere (20051603) – Promotor  Dr. Veerle Soyez – Academiejaar 2009-2010 

 

wilde weten die dan niet aan bod zijn gekomen. Zo werd dus geopteerd voor een open interview 

waardoor de thema’s die zeker wilden bevraagd worden ook aan bod zouden komen, wetende dat er 

zo natuurlijk het risico kon gelopen worden andere boeiende thema’s ongemoeid te laten. Om aan 

dit mogelijke hiaat tegemoet te komen heeft de onderzoeker aan het einde van het interview ook de 

vraag gesteld of er nog zaken waren waarover de participanten graag iets wilden vertellen. Hierdoor 

ontstond ruimte om hen zelf thema’s te laten aanboren. Dit laatste sluit ook aan bij het werken met 

narratief onderzoek waarbij er geluisterd wordt naar het verhaal van de participanten. 

2.3.3 Focusgroep 

Naast het interview dat als voordeel heeft dat er kan gesproken worden over persoonlijke 

onderwerpen of beladen thema’s die onder sociale druk zouden kunnen vervormd raken werd er 

voor gekozen aanvullend ook een groepsbijeenkomst of focusgroep te organiseren. Dit laatste heeft 

als voordeel dat je binnen een gecreëerde sociale context de ruimte kan geven om nieuwe ideeën te 

genereren rond bepaalde thema’s. Een focusgroep creëert immers een omgeving waarin sociaal 

gevormde attitudes en meningen kunnen gearticuleerd worden en wordt vooral gebruikt om 

informatie te verzamelen over collectieve perspectieven (Breen, 2006). Kitzinger (1995, p.299) 

omschrijft het als volgt: 

“The idea behind the focus group method is that group processes can help people to explore and 

clarify their views in ways that would be less easily accessible in a one to one interview. Group 

discussion is particularly appropriate when the interviewer has a series of open ended questions and 

wishes to encourage research participants to explore the issues of importance to them, in their own 

vocabulary, generating their own questions and pursuing their own priorities. When group dynamics 

work well the participants work alongside the researcher, taking the research in new and often 

unexpected directions.” 

 

Vooral het feit dat focusgroepen een ander gebied van de sociale realiteit blootleggen in vergelijking 

met één-op-één interviews is de reden waarom er in dit onderzoek voor gekozen werd een 

focusgroep te organiseren. Deze twee soorten van onderzoeksmethoden zijn complementair, 

waarvan geen enkele er een geprivilegieerde status op na houdt (Sim, 1998). 

De groepsdynamiek (Sim, 1998; Kitzinger, 1995) en de rol van de onderzoeker als moderator (Sim, 

1998) zijn cruciaal voor het succes van de focusgroep. De moderator spendeert bijvoorbeeld een 
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groot deel van de tijd aan het peilen naar de ervaringen van de participanten door hen te vragen 

ervaringen te delen en vergelijken en te discussiëren over de mate waarin men het met elkaar eens 

is. Het is pas op het einde van de focusgroep dat de moderator actief begint tussen te komen door de 

participanten vragen te stellen waarop hij echt antwoorden wil (Breen, 2006). 

Tot slot doorloopt elke focusgroep bepaalde vaste stappen waarbij de verwelkoming, een overzicht 

van het onderwerp, de regels van de focusgroep, de garantie van vertrouwelijkheid en de vragen zelf 

de belangrijkste zijn (Breen, 2006). In de focusgroep georganiseerd in dit onderzoek werden deze 

stappen allen overlopen (zie boomstructuur in bijlage 3). 

2.4  Analyse 
 

Voor de analyse van de verzamelde gegevens werd er beroep gedaan op een cyclisch-interactief 

design (Maso & Smaling, 1998) waarbij de fases van gegevensverzameling en analyse van deze 

gegevens elkaar afwisselen. Zo vond er na het verzamelen van gegevens aan de hand van de open 

interviews een eerste analysefase plaats. Dit gebeurde op twee manieren. Vooreerst werd door de 

onderzoeker een narratief geschreven aan de hand van de gegevens uit het interview. Op die manier 

nam de gegevensanalyse de vorm aan van de eigen stem van de participanten. Tijdens het schrijven 

van deze verhalen kon de onderzoeker  vervolgens verschillende thema’s uit de interviews distilleren 

die ofwel in alle vier de interviews van de vier zussen voorkwamen of net bij maar één van de zussen 

werd aangehaald. Deze thema's vormden de inhoudelijke basis voor het voorbereiden van de 

focusgroep. Tijdens deze focusgroep zijn deze thema’s dan ook gezamenlijk besproken waardoor ik 

aan de hand van hun reacties verfijningen of aanpassingen aan deze thema’s kon doorvoeren. Deze 

manier van werken is ook gekend onder de term ‘respondent validation or verification’ (Davis, 2000, 

p.194). Zoals Bruce (2008) zegt is het interessant dat wanneer de onderzoeker een eerste laag van 

zijn data aan de hand van verschillende thema’s heeft geïnterpreteerd, hij die thema’s voorlegt aan 

de participanten. De participanten kunnen zo bepaalde patronen herkennen binnen de variëteit aan 

ervaringen die betekenis geeft aan hun leven en aan de grote vragen waarmee een onderzoek zich 

inlaat. Vooraleer er op deze thema’s wordt ingegaan worden de participanten uitgebreid voorgesteld 

aan de hand van verhalen. 

Belangrijk bij de interpretatie van data is dat de onderzoeker zich bewust is dat de interpretaties van 

deze data afhankelijk kunnen zijn van wie de interpretatie maakt, omdat interpretaties nooit 

waardenvrij kunnen zijn (Trivedi & Wykes, 2002). Om hieraan tegemoet te komen en je er als 
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onderzoeker bij kwalitatief onderzoek van te verzekeren dat de interpretaties correct zijn, kunnen 

deze interpretaties naar de participanten worden teruggespeeld. Dit is gebeurd nadat ook de data 

verzameld tijdens de focusgroep geïnterpreteerd waren. Deze terugkoppeling is schriftelijk gebeurd 

waarna de participanten schriftelijk of persoonlijk hun aanvullingen, wijzigingen of schrappingen 

konden toelichten. Deze terugkoppeling naar de participanten is niet alleen voordelig om de 

correctheid van de interpretaties na te gaan maar is ook bevorderend voor de vertrouwensband 

tussen respondent en onderzoeker. Zoals Bruce (2008) stelt groeit het vertrouwen in de onderzoeker 

bij de respondent wanneer je het onderzoek als een collaboratief proces benadert. De participanten 

vertellen zo niet alleen hun eigen verhalen maar worden ook als actieve participanten gevraagd hun 

verhalen en die van anderen na te lezen. Door verhalen van verschillende participanten te delen kan 

er verbondenheid ontstaan tussen verschillende participanten. Dit proces zorgt ervoor dat ze macht 

krijgen over hun eigen verhalen en hoe deze gebruikt zullen worden. Deze reflectieve benadering 

waarbij de respondent actief bij het onderzoeksproces wordt betrokken maakt het voor de 

onderzoeker mogelijk afstand te nemen van de gevonden data en het geeft de participanten de 

mogelijkheid te reflecteren op hun eigen verhaal. Hierbij worden de participanten mede-

interpreteerders van de betekenis van de verhalen voor het onderzoek. De mogelijkheid tot reflectie 

bij narratief onderzoek werkt hierdoor bevrijdend. Het is ook een controle op de validiteit van het 

onderzoek (Bruce, 2008). 

Tot slot wilde de onderzoeker proberen doorheen het hele analyseproces een empathische houding 

aan te nemen. Dit houdt in dat de data op een bepaalde manier benaderd worden waardoor 

ontdekking eerder dan bevestiging van bepaalde hypotheses mogelijk wordt. Deze manier van 

onderzoek zorgt ervoor dat er geen afstand gecreëerd wordt en dat een vertrouwensrelatie tussen 

onderzoeker en respondent mogelijk wordt. 

2.5  Betrouwbaarheid- en validiteitscriteria 

2.5.1 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid wordt gedefinieerd als “de mate waarin metingen onafhankelijk zijn van het 

toeval” (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005, p. 193). Hiermee wordt bedoeld dat wanneer je een 

zelfde iets meerdere keren meet je ongeveer dezelfde resultaten moet krijgen. Hoe kleiner de 

verschillen tussen de verschillende metingen, hoe groter de betrouwbaarheid. Als je bijvoorbeeld op 
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vijf verschillende weegschalen je gewicht weegt dan moet je ongeveer vijf keer hetzelfde gewicht 

hebben. Dit wordt ook de replicatie-eis genoemd (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005, p. 193). Bij 

kwalitatief onderzoek is het volledig voldoen aan dit betrouwbaarheidscriterium moeilijk aangezien 

je afhankelijk bent van het toeval, maar dit laatste is ook de bedoeling, je wil hier als onderzoeker net 

voor open staan. Zo is dit onderzoek gericht op de individuele beleving van verschillende personen 

en zal hetzelfde onderzoek bij verschillende personen verschillende ‘metingen’ of beter gezegd, 

bevindingen opleveren. Om toch een mate van betrouwbaarheid te hebben moeten je 

onderzoeksconclusies controleerbaar en inzichtelijk zijn (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). Zo is 

het belangrijk bij elke participant het onderzoek op eenzelfde manier te voltrekken. Verschillende 

controlemechanismen zijn hiervoor mogelijk. Zo werden alle gesprekken in dit onderzoek 

bijvoorbeeld geregistreerd, waardoor je als onderzoeker zelf kan nagaan of de interviews bij de 

verschillende participanten op gelijkaardige manier zijn gebeurd. Ook zorgt het uitschrijven van alle 

stappen die worden ondernomen voor een virtuele navolgbaarheid die de betrouwbaarheid van 

kwalitatief opgezet onderzoek kunnen vergroten (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). Wat de 

betrouwbaarheid van de focusgroepdata betreft is de mate waarin je participanten akkoord of niet 

akkoord gaan met bepaalde zaken een voorbeeld van een controlemechanisme die de 

betrouwbaarheid ten goede komt. 

2.5.2 Validiteit 

“Validiteit heeft te maken met de juistheid van de onderzoeksbevindingen. Het gaat daarbij om de 

vraag in hoeverre de onderzoeksbevindingen een goede weergave vormen van datgene wat zich 

werkelijk afspeelt in de praktijk” (Baarda, de Goede &Teunissen, 2005, p. 192). Meet hetgeen je wil 

meten wel wat je beoogt te meten? Met andere woorden, geven de uitspraken in dit onderzoek wel 

goed weer wat er onder de participanten leeft? De bevindingen moeten dus een goed beeld van de 

realiteit weergeven. In kwalitatief onderzoek gebruikt men trouwens liever de term geldigheid in 

plaats van validiteit. Ook de term transfereerbaarheid (Webb, 2000; in: Bonny, 2009) wordt wel eens 

gebruikt waarmee men wil aanduiden dat de resultaten van het eigen onderzoek overdraagbaar zijn 

op gelijkaardige situaties (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). 

In dit onderzoek is belevingsonderzoek aan de hand van narratieve methoden en thematische 

ontleding een geschikte manier om een geldig antwoord te vinden op de probleemstelling ‘wat willen 

personen met een broer of zus met psychische problemen over hun leven vertellen. Hiermee is 
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voldaan aan de eis van de interne geldigheid die afhangt van de keuze van de onderzoeksopzet ten 

opzichte van de verschillende onderzoeksvragen. Naast een interne is er ook een externe geldigheid 

die de mate weergeeft waarin resultaten een authentieke weergave zijn van de sociale werkelijkheid. 

Om die sociale werkelijkheid voor de verschillende participanten te benaderen zijn de één-op-één 

interviews doorgegaan bij de personen in kwestie thuis. Ook werden alle gesprekken geregistreerd 

met een dictafoon zodanig dat de volledige aandacht kon gericht worden op het luisteren naar het 

verhaal van de participanten. Daarnaast wordt er bij de weergave van de resultaten van dit 

onderzoek gebruik gemaakt van letterlijke citaten van de participanten, waarmee gepoogd wordt de 

sociale werkelijkheid te benaderen en zo de externe geldigheid te verhogen. Bij de beschrijving van 

‘belevingsonderzoek’ wordt de nadruk gelegd op het willen onderzoeken van alledaagse 

omstandigheden. Hoe groter de levensechtheid van de situatie die je onderzoekt, hoe groter ook de 

ecologische validiteit of geldigheid van het onderzoek. Ook hierom vonden de interviews plaats in de 

vertrouwelijke omgeving van de thuissituatie van de participanten. Hierbij werd gestreefd naar zo 

weinig mogelijk verstoringen in de thuissituatie die op dat moment de onderzoekssituatie werd. Zo 

vonden de interviews meestal plaats wanneer er niemand thuis aanwezig was. Om de kwaliteit van 

de gevonden gegevens ten slotte te vergroten werden er twee dataverzamelingsmethoden gebruikt: 

de één-op-één interviews en de focusgroep. Het combineren van meerdere 

dataverzamelingstechnieken wordt ook wel eens triangulatie genoemd (Schuyten, 2008). Daarnaast 

werden de resultaten van dit onderzoek ook voorgelegd aan de betrokken participanten. Deze 

member-checking (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005) en triangulatie verhoogden zo de 

dataverzamelingsgeldigheid van dit onderzoek. 

2.5.3 Generalisatie 

Onrechtstreeks werd al gepoogd duidelijk te maken dat een generalisatie van de resultaten uit dit 

onderzoek geen doel op zich is en nog minder is na te streven. Met generalisatie wordt de 

toepasbaarheid van de conclusies uit een specifieke onderzoekssituatie op andere vergelijkbare 

situaties  bedoeld (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). Meer bepaald gaat het in dit kwalitatief 

opgezette onderzoek over de inhoudelijke generalisatie en niet over de statistische. Door de 

beperkte mogelijkheden van een thesisonderzoek zijn de participanten aan dit onderzoek geen 

gerandomiseerde groep en met te weinig (n=4) om tot generalisatie over te gaan (Schuyten, 2008). 

Eerder is het de bedoeling van dit onderzoek om het onderzoeksgebied rond de beleving van 
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personen met een broer of zus met psychische problemen te exploreren door te luisteren naar wat 

deze personen willen vertellen.  

2.6 Ethische overwegingen 

Tot slot van dit methodologische luik wordt hieronder kort gewag gemaakt van de ethische 

overwegingen die zijn genomen naar aanleiding van en tijdens dit thesisonderzoek. Deze 

overwegingen zijn gemaakt om de ontwikkeling van een vertrouwensband tussen de participanten 

aan dit onderzoek te bevorderen. Zo werd in de informed consent – ondertekend door zowel de 

onderzoeker als de participant – duidelijk gesteld dat deelname aan het één-op-één interview als aan 

de focusgroep volledig gebeurt op vrijwillige basis, het stopzetten van deelname op elk moment van 

het onderzoek mogelijk is én de anonimiteit wordt gegarandeerd. Om dit laatste te verwezenlijken 

wordt er nergens in dit onderzoek gebruik gemaakt van de originele namen of herkenbare 

persoonsgegevens. Daarnaast werd voor elk interview en de focusgroep gewezen op de registratie 

van de gesprekken. Hierbij werd duidelijk gesteld dat dit audiomateriaal enkel zou worden gebruikt 

in functie van het onderzoek en na de data-analyse zou worden vernietigd.  Tot slot werd in gesprek 

met de verschillende participanten ook duidelijk gemaakt dat de mogelijke antwoorden op gestelde 

vragen niet goed of fout maar elk uniek zijn in hun situatie. Dit onderzoek wil immers geen sociaal 

wenselijke informatie verzamelen maar de individuele ervaringen en beleving van de participanten. 
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DEEL III: Onderzoeksresultaten 
In het derde deel van deze thesis worden de onderzoeksresultaten - bekomen uit de één-op-één 

interviews en de focusgroep - voorgesteld. Om het exploratieve karakter van dit thesisonderzoek 

extra in de verf te zetten is er gekozen voor een brede invulling van de weergave van de resultaten. 

Hierbij werd gekozen om de resultaten bekomen uit de verschillende interviews zo volledig mogelijk 

weer te geven zonder zich te beperken tot een weergave van de resultaten per onderzoeksvraag. 

Meer bepaald zal dit gebeuren op twee manieren. Vooreerst worden de ervaringen en belevingen 

van de vier participanten aan dit onderzoek weergegeven aan de hand van vier narratieven. Door in 

te gaan op elk verhaal afzonderlijk wil de onderzoeker het unieke van de ervaringen van elke zus 

benadrukken. In deze verhalen is er ruimte voor de persoonlijke context waardoor de belevingen van 

elke zus beter kunnen gekaderd worden. Deze verhalen zullen voornamelijk bestaan uit quotes van 

de zussen zelf. Quotes gebruiken geeft immers een beeld van welke uitspraken er gedaan werden en 

leunt het dichtste aan bij het originele gesprek die met de zussen werd gevoerd. Na deze verhalen 

volgt er een thematische verdieping. Uit de verschillende verhalen zullen immers 

gemeenschappelijke of opmerkelijke thema’s te distilleren zijn die de moeite waard zijn om even 

apart te bekijken. 

1. Vier zussen, vier unieke verhalen 

“Stories go in circles. They don't go in straight lines. So it helps if you listen 

in stories because there are stories inside stories and stories between stories 

and finding your way through them is as easy and hard as finding your way 

home. And part of the finding is in the getting lost. [For] if you're lost, you 

really start to look around and listen.” 

(Metzger, 1986, p. 104; in Oliver, 1998, p. 244) 
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1.1 Het verhaal van Amber 

Amber is 25 jaar en werkt als ergotherapeut in een ziekenhuis. Ze is de jongste dochter van Frank en 

Annemie en heeft nog een oudere zus die 30 jaar is.  

“Van mijn tien jaar weten mijn zus en ik dat we geadopteerd zijn. Ik was ‘ziek’, ik wou niet naar school, en ik 

mocht meteen thuis blijven, ik vond dit al raar maar het was gemakkelijk meegenomen. Ik mocht meteen de 

walkman van mijn zus gebruiken, dat mocht normaal niet, het was precies een feestje. Ik zat tegen de 

verwarming want ik had koud en mijn vader gaf me een boek en zei me dit te lezen. Ik zei ‘jaja’, totaal niet 

gelezen natuurlijk. Hij begon spaghetti  te maken en vroeg na een kwartier; ‘en heb je het gelezen, versta je 

dat?’ Ik van nee, ik heb dat niet lezen en mijn vader ‘lees dat’. Ik ben dat dan maar beginnen lezen. Het ging 

over een jongetje dat geadopteerd was, ik was dat aan het lezen maar niet met mijn aandacht. Mijn vader zei 

‘versta je dat, jij bent dat ook. Ik ga mama halen’, ik was dan een half uur alleen thuis, ik zat daar, verweesd. 

Mama kwam dan thuis en vroeg ‘heb je nog vragen?’ Ik heb met moeite gegeten, ben naar boven gegaan en 

sindsdien hebben we daar met geen woord meer over gerept. Het is een verboden onderwerp, een taboe. Ik ben 

er nog een keer zelf over begonnen, als ik 18 was. Als ik 21 was heb ik nog eens al mijn moed bijeengeraapt en 

gevraagd ‘hoe zit dat nu, en weet je daar iets van?’ Mama heeft dan de geboorteakte uitgehaald maar alles 

was weg met typex, maar echt alles was weg. Enkel de naam stond er nog. Heel kort hebben we hier dan over 

gebabbeld en sindsdien niet meer.  Ik ben recent beginnen opzoeken wie mijn biologische ouders waren, ik wilde 

dit weten voor ik naar Australië vertrok. Ik heb een geboorteakte, een adres, een naam. Ik had alles dat ik wilde 

hebben. Nu heb ik alles en wil ik er iets mee doen maar ik durf niet. Dit heeft me meer getekend dan het hebben 

van een zus met psychiatrische problematiek.” 

Haar zus, Eva, heeft psychische problemen. Deze zijn begonnen als ze 16 jaar was. Amber was er toen 

11. 

“Het is allemaal begonnen met anorexia, maar nu heeft ze ook een theatrale en borderline 

persoonlijkheidsstoornis. Ze heeft ook heel veel fysieke klachten. Haar polsen, daar heeft ze cystes op en daar is 

ze al verschillende keren voor geopereerd. Haar tanden brokkelen af als gevolg van haar eetstoornis. Ze heeft 

echt al ontelbare operaties gehad. Al haar fysieke problemen zijn eigenlijk het gevolg van die anorexia.” 

“ Voor die problemen begonnen zijn is ze wel altijd een ander meisje geweest, dat is altijd al gekend geweest, 

Eva was een moeilijk kind, punt.” 

Amber kijkt met gemengde gevoelens terug op haar jeugd waarbij ze toegeeft dat samenleven en 

opgroeien met een zus met psychische problemen helemaal niet gemakkelijk was. 
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“Ik heb geen leuke jeugd gehad, ik mocht nooit iets, ik ben nooit echt kind geweest, de huiselijke sfeer 

domineerde altijd. Tijdens mijn puberjaren heb ik me wel geamuseerd maar vooral met mijn vrienden. Mijn 

jeugd zou ik als ouder alleszins anders aangepakt hebben. Er was invloed teveel invloed, zowel van de adoptie 

als van de problemen van mijn zus.” 

“Aandacht heb ik gemist, materieel was alles perfect, altijd. Liefde en genegenheid, niets. Maar qua aandacht 

kreeg mijn zus veel meer aandacht. Ik miste vooral een emotionele band. Ik miste de verhaaltjes van 

vriendinnen die met hun moeder op hun bed zitten te keuvelen.” 

Elke broer-zusrelatie is anders. Voor iedereen heeft ze ook een verschillende betekenis. Zo ook voor 

Amber. 

“Ik heb niets anders gekend, voor mij was dat gewoon mijn zus. Een zus hebben, voor mij, stond gelijk aan last. 

Het is ook mijn enige zus, ik weet niet wat een goeie broer-zusrelatie is, zij kent mij echt niet, ik ben meer zus 

voor haar dan omgekeerd, ik ben er altijd voor haar.” 

Toen ze jong was en nog thuis woonde was het zeker niet altijd gemakkelijk om samen op te groeien 

met haar zus. Niet alleen ging er veel aandacht naar Eva, ook was er de constante dreiging dat er 

weer iets mis zou kunnen lopen. Gerust zijn is moeilijk. Wanneer ze aan haar zus denkt is Amber 

ongerust. 

 “De opnames van mijn zus, haar eerste keer op spoed, de collocaties, de zelfmoordpogingen, de vriendjes die 

midden in de nacht aan de deur blijven bellen en zeggen ‘ja sorry, je dochter ligt op spoed’. Ik vergeet dat 

nooit.” 

“Ik ben soms echt zo bezorgd om haar. Zeker lichamelijk en wat ze allemaal uitsteekt met haar lichaam. Ook 

zelfmoord zie ik haar nog doen, ze heeft het al geprobeerd, dus ja.” 

Samen wonen en opgroeien met een zus met psychische problemen is één iets. Dat vertellen aan je 

vrienden is een andere zaak. 

“Sommigen weten dat wel, de meesten verschoten dat ik een zus heb, en ik verschoot daar dan weer van. Ik 

weet nog iemand dat ik goed kende en we waren aan het babbelen en ik zei iets over mijn zus en die vriendin, 

‘heb jij een zus?’.” 

“Ja schamen, dat mag niet hé. Ik was eens gaan winkelen met enkele vriendinnen en ik kwam mijn zus tegen en 

ik was echt beschaamd terwijl dat niet hoefde bij mijn vriendinnen. Sommige vriendinnen weten wat er aan de 

hand is maar hebben haar nog nooit gezien. Ze heeft een typisch uiterlijk, met haar gedrag kan ze het niet 
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wegsteken. Als ze vijf zinnen zegt dan heb je door dat er iets is. Ik schaam me soms zo over de manier waarop ze 

om gaat met mensen. Ik zeg altijd dat ik van de melkboer ben, ze moeten dan eens lachen en dan is het 

voorbij.”  

Ondanks het feit dat Amber het vaak erg moeilijk heeft gehad wil ze duidelijk benadrukken dat ze 

veel geleerd heeft uit het samen opgroeien met een zus met psychische problemen. Het is zeker niet 

altijd gemakkelijk geweest maar nu ze wat ouder is, werkt en al een tijdje uit huis woont heeft ze een 

ander perspectief op alles gekregen. 

“Ja, dat heeft me gevormd. Ik ben daar wel fier op, ik ben blij dat ik er nu zo mee omga.” 

“Ondertussen weet ik hoe ik er moet mee om gaan. Ik heb er rond gestudeerd en mijn thesis rond psychische 

problemen gemaakt. Ik vind dat ik er heel goed mee omga. Ik weet dat ik veel geschipperd heb tussen mijn 

ouders en zus zo van doe dat eens zo niet, probeer het misschien zo eens enz. Ik heb er ook veel boeken over 

gehaald en gelezen. Mijn zus apprecieert dat ook wel, ze komt ook altijd eerst naar mij.” 

“Dit is veranderd als ik alleen ben gaan wonen en begon te studeren. In haar moeilijke periode heb ik ook 

geleerd wat, hoe en waarom en ben ik het beter gaan begrijpen. Ik ben heel blij dat ik er nu zo mee kan omgaan 

zoals ik nu doe. Onze relatie is altijd eenzijdig gebleven maar ik heb het liever zo, dat ik me er niet in opjaag of 

boos maak zoals toen ze vroeger het bloed onder mijn nagels vandaan haalde. Nu kan ze dat niet meer.” 

Nu ze op haar eigen benen staat is Amber volop op zoek naar zichzelf. Ze staat op het punt om een 

jaar loopbaanonderbreking te nemen om een jaar door Australië te gaan trekken en werken. 

“Ik voel dat ik niet ben wie ik zou willen zijn, en dat komt door hoe ik opgevoed en opgegroeid ben. Ik voel dat 

dit nu anders wordt, ik wordt anders door al een eindje alleen te wonen, dan eens samen te wonen met iemand 

en nu ook te werken. Ik voel dat ik andere principes en visies heb, en andere manieren van leven en opvoeden, 

en andere waarden en normen. Ik voel dat dit gigantisch begint te veranderen, daarom wil ik ook een jaar weg 

om mezelf verder te vormen. Ik voel me echt achter op mijn vrienden, dat laat me ook niet los, ik ben daar echt 

veel mee bezig.” 

1.2 Het verhaal van Linde 

Linde is 42 jaar en werkt als leerkracht. Ze komt uit een groot gezin dat tien biologische en drie 

pleegkinderen telt. Zelf is ze het zevende biologische kind. Ook haar ouders kwamen uit een 

kroostrijk gezin. Haar moeder kwam uit een familie waar streven naar aanzien in de maatschappij 
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sterk leefde. Ze waren heel idealistisch en waar ze konden zetten ze sociale projecten op. De familie 

van Linde haar vader was daarentegen een vrij gesloten familie. Het waren ook allen sterke figuren 

maar eerder voor zichzelf. 

“Mijn vader komt uit een boerenfamilie terwijl de familie van mijn moeder vaak optrok met adel maar ook met 

de zwakken, ze waren heel sociaal voelend.”  

Linde haar vader heeft in Afrika gewoond waar hij werkte als tropisch veearts. Wanneer hij voor zes 

maanden op verlof naar België kwam heeft hij mijn moeder leren kennen. Na zes maanden moest hij 

terug. Hij is met haar getrouwd om haar te kunnen meenemen en zo hebben ze nog vijf jaar in Afrika 

gewoond. Daar hebben ze de drie oudste kinderen gekregen. Door de oorlog in Afrika zijn ze moeten 

vluchten.  

 
“Voor mijn vader is dat de grootste angstbelevenis geweest in zijn leven. Hij moest mijn moeder die 

hoogzwanger was van het vierde kind laten gaan. Ze had niets van kleren, had alles achtergelaten, haar 

peignoir was haar jas.”  

 
Nadien is haar vader achtergekomen naar België. Ze kwamen hier toe zonder huis, hebben dan bij 

een tante ingewoond en zo de dingen terug opgebouwd. Hier kon hij zijn beroep als tropisch veearts 

niet langer uitoefenen en is dan gaan werken in het Kunstmatig Inseminatie Centrum. Hij deed die 

job niet graag maar het was het meest praktische voor het gezin.  

“Mijn vader leefde eigenlijk wel voor het gezin. Dat realisme heeft hij ook wel met de kinderen meegegeven.”  

Haar moeder was naaister maar heeft haar beroep nooit actief uitgeoefend. Ze heeft vooral voor 

haar groot gezin gezorgd, maar ze was ook ziek. 

“Mijn moeder had een probleem, ze had verzamelzucht. Vanuit de oorlog heeft ze een trauma meegemaakt 

waardoor die verzamelzucht erger geworden is. Zij verzamelde en bleef maar verzamelen tot alles vol was, het 

kon nooit genoeg zijn.”  

Toen Linde geboren werd, hadden haar ouders een huis kunnen bouwen en was er terug een beetje 

stabiliteit in het gezin. Enkel haar broer, Ben, zorgde er voor dat het niet gemakkelijk was. 

“Ben, het is moeilijk om te omschrijven wat hij precies heeft maar mijn ouders heb ik later horen uitspreken 

‘zenuwziek’ Het is altijd zichtbaar geweest, vanaf de geboorte, maar vanaf de puberteit is dat geëscaleerd. Hij 

had heel veel tics, smetvrees, huilbuien, niet kunnen communiceren met ouderen of leeftijdsgenoten, nu ook 

stalking.” 
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“Ben kon echt gevaarlijk zijn en als hij huilde was dat dramatisch huilen en zo uren aan een stuk. Wat hij ook 

deed als hij dan ouder was, was mijn ouders slaan”. Hij was soms echt gevaarlijk, ik heb hem eens met een 

groot vleesmes achter broer zien lopen en mijn broer had een engel ofzo want er is niets gebeurd, maar voor het 

zelfde geld kon hij iemand doodsteken. Nu ja, ik weet niet of hij zo ver zou gaan, maar het was vooral die 

bedreiging.” 

“Maar wat dat met mij heeft gedaan. Ik lag soms echt met angsten in bed, tegen mijn zus gedrukt als we 

hem hoorden krijsen. En die angst, dat zet zich vast in je lijf. En op twaalfjarige leeftijd kreeg ik 

trichotillomanie; haartjes plukken. Rond zestien jaar zat ik echt met hele kale plekken overal op mijn hoofd. 

Ook een andere zus van mij heeft dat. Ik ben ervan overtuigd dat dit met die spanning te maken heeft. En 

ook met aanleg waarschijnlijk. Maar niet alleen Ben maar ook het feit dat we geen kleren kregen en 

moesten gaan zoeken in zakken wat we konden dragen zorgde als meisje voor spanningen. Ik durfde in klas 

mijn vinger niet opsteken omdat er gat in mijn mouw zat, ik liep met een korte broek in de winter. Heel die 

druk van je niet durven tonen heeft er ook toe bijgedragen. Maar Ben was zeker een groot deel daarvan.” 

Linde geeft ook toe dat het soms gewoon echt vervelend was dat Ben zo moeilijk deed. 

 

 “We daagden Ben soms ook zelf uit met verwijten omdat wij het soms zelf ook niet aan konden en ja, kinderen 

maken al eens ruzie hé. Ik heb hem ook veel verweten, dat voel ik nog.” 

 

Ook Linde haar ouders voelden dat Ben anders was en een andere aanpak nodig had maar dat hield 

vaak in dat Ben meer aandacht kreeg of werd voorgetrokken. Niet bewust of omdat hij het 

lievelingskindje was, maar gewoon omdat haar ouders geen andere mogelijkheid zagen. 

 

 “Hij zat ook rap op zijn paard en hierdoor, door zijn ‘zijn’ werd hij ook – vaak ongewild – het zwarte schaap en 

werd hierdoor vaak verwend door mijn ouders en dat was heel moeilijk voor de andere broers en zussen. Vooral 

voor de broer die net na Ben kwam. Die heeft daar enorm veel jaloeziegevoelens over gehad. Als Ben een zak 

snoep kreeg dan was dat voor hem, als wij iets kregen dan was dat voor iedereen. In heel veel kleine dingen zag 

je dat ze Ben meer toegaven. Hij dat misschien ook nodig, maar ja, als kind …”  

Alle kinderen gingen op twaalfjarige leeftijd op internaat, zo ook Ben en Linde. Als Ben in weekend 

thuis kwam dan was dat een nachtmerrie voor hun ouders, zeker tijdens zijn puberteit. Na een tijdje 

is hij ook thuis weggelopen en bij een ander gezin opgevangen.  
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“Op zich was dat een bevrijding voor ons gezin, en mijn ouders beseften dat ook en mijn vader heeft dat ooit 

ook eens uitgesproken, maar later pas.”  

 

Ben is uiteindelijk alleen gaan wonen. Ook Linde is al gauw het nest ontvlucht, of beter gezegd, is 

vroeg uit dat nest moeten uitbreken. Ze best tevreden over haar jeugd als was de relatie met haar 

mama niet altijd even gemakkelijk. 

“Er hing heel veel spanning in het gezin, dat kan ik niet ontkennen maar eigenlijk heb ik wel een gouden 

kindertijd gehad in die zin dat mijn ouders alles gedaan hebben voor het gezin en er altijd geweest zijn. Maar in 

de puberteit, dat loslaten van kinderen was heel zwaar voor mijn moeder. Wij zijn allemaal moeten uitbreken.”  

“Ik heb geen goeie band gehad met mijn moeder omdat ze een veel te sterke vrouw was. Alle sterke vrouwen in 

het leven, ik merk dat ook op mijn werk hebben ook even goed die schaduwzijde, en dat heb ik ook bij mijn 

moeder ervaren. Ik kon niet tegen haar op en door haar verzamelzucht kon ze ons ook niet loslaten. 

Bijvoorbeeld op 18 jaar mocht ik nog niet weg, zelfs niet naar Willem Vermandere. Ik moest bijna stelen om 

eens iets te kunnen gaan drinken met vrienden. Ik moet zeggen dat ik ging gaan thuiswachten als ik eens weg 

wilde. Ik ben niet vrij opgevoed. Wij hadden een taxushaag, heel hoog, wij werden letterlijk en figuurlijk 

beschermd. Uitgaan kon echt niet.” 

Dankbaar is Linde voor de band die ze heeft met haar broers en zussen en ze schrijft hiervoor het 

meeste lof toe aan haar ouders. 

 “Mijn vader zag mijn moeder heel graag en naar de opvoeding van de kinderen toe heeft hij met haar altijd 

twee handen op één buik gevormd. Ik denk dat dit de kracht is die de kinderen van hen hebben meegekregen 

want wij stonden als groep ten opzichte van die twee ouders. En daardoor is onze band enorm sterk geworden. 

Zij zijn door dik en dun samen gegaan en ook al was mijn vader niet akkoord met mijn moeder dan heeft hij 

daar nooit ons probleem van gemaakt. Ze hebben nooit gestreden in ons bijzijn. En dat vond ik goed, als puber 

aanvaardde ik dat niet maar doordat zij stand hielden in al die moeilijke situaties met Ben en ook met de 

pleegkinderen heeft het er voor gezorgd dat wij een enorme band hebben allemaal. Wij komen jaarlijks nog 

geregeld samen, iedereen is welkom, ook Ben maar die kan dat niet aan.”  

“Vroeger vond ik familie iets heel vanzelfsprekend. Ik heb dat pas beseft door vriendinnen die geen familie 

hadden of ermee gebroken hebben. Voordien heb ik nooit beseft hoe nodig je dat hebt, dat is een enorm, 

enorm geschenk”. 

Als ik Linde ten slotte vraag hoe ze zich vandaag voelt over hoe ze in het leven staat antwoordt ze dit: 
 
“Nu ben ik heel erg tevreden met mezelf, in mijn jonge jaren had ik vaak complexen. Ik ben heel tevreden en blij 

dat ik dit beroep met kinderen kan doen, ik ben blij met mijn relatie, ik heb geen kinderen, dit was niet bewust 
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maar dat heeft mijn levensloop zo bepaald. Ik heb wel nog rugproblemen en af en toe denk ik van goh de 

manier waarop ik geleefd heb heeft alles medebeïnvloed maar het algemeen gevoel is zeker tevredenheid en 

blijheid voor alles dat kan, maar ook wat onrust. In het algemeen ben ik heel content. Toch zie ik het hebben 

van een broer met psychische problemen niet als een meerwaarde. Ik ben ontgoocheld over hoe het allemaal 

gelopen is. Ik heb iets omgevormd en er zo een meerwaarde van gemaakt maar zou ik mijn leven mogen 

herkiezen dan zou ik voor een gemakkelijkere jeugd hebben gekozen. Ben is een ballast geweest.” 

1.3 Het verhaal van Lotte 

Lotte is een 26 jarige ergotherapeut en heeft samen met haar partner een dochtertje. Samen met 

haar tweelingzus is Lotte na de scheiding van haar ouders zowel opgegroeid bij haar moeder als in 

het nieuw samengestelde gezin bij haar vader. Naast haar twee stiefzussen kreeg ze er na enkele 

jaren nog een halfbroer bij, Hannes.  

“Hannes heeft het Syndroom van Asperger. Een jaar geleden, als hij is binnen gegaan in het UZ in K12 had hij 

een duidelijke angstpsychose. En ze hebben dan vele gesprekken en observaties gedaan en ze achtten de kans 

groot, met dat het ook in de familie voorkomt en omdat hij ook zo ver heen was dat het zou evolueren naar 

schizofrenie. Maar omdat hij nog geen achttien is stellen ze die diagnose nog niet officieel maar ze spreken het 

wel uit.”  

Het moment dat haar broer voor de eerste keer werd opgenomen in het ziekenhuis herinnert Lotte 

zich nog goed. 

“De opname was in november 2008, in het UZ. Ze hebben dat toen verzwegen voor mij omdat ik op dat moment 

hoogzwanger was. Het was dan al drie weken dat hij echt zoals een kluizenaar het huis niet meer uitkwam. Zijn 

kamer was één en al sigarettenpeuken op de grond, de vensters niet open, geen dag-nachtkleren meer 

aandoen. Tot dat zijn moeder zei van ‘ik ga naar buiten boodschappen doen’ waarop hij zei ‘je mag niet naar 

buiten, en je gaat mij hier toch niet alleen laten’. En dan heeft Annick mijn zus gebeld om te gaan babysitten, ja 

dus wel op een gast van 16 jaar hé, maar hij werd gewoon hysterisch als er iemand weg ging. Ook in de auto, op 

een keer moest de auto aan de kant, hij kon er echt niet meer inzitten, echt pleinvrees beginnen krijgen, niet 

meer het openbaar vervoer durven nemen. Zijn kamer, zijn muziek en dat was het. Na de zoveelste crisis van 

Hannes zei Annick van ik kan het niet meer, ook omdat hij een doodswens had geuit heeft ze de huisarts toen 

opgebeld.”  
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Bij de eerste opname van haar broer woonde Lotte al samen met haar vriend maar van de jaren dat 

ze nog thuis woonde herinnert ze zich nog goed dat er iets apart was aan Hannes. 

“Hannes was altijd bang, zo een broekschijter. Ik weet nog toen we op reis een piramide wilden bezoeken dat 

voor we hem in die piramide gekregen hebben we al een uur rond die piramide aan het lopen waren.” 

“Als jong kindje herinner ik mij dat hij al eens naar een psychiater is gegaan. Hij had slaapproblemen. Hij was 

een heel moeilijke slaper, hij werd wakker en hij moest en zou mensen bij hem hebben, hij had ook altijd 

nachtmerries. En toen is hij al eens behandeld door een psychiater. Zijn schoolprestaties waren ook slecht. Maar 

daarna is dat dan weer weggegaan. Tot aan zijn middelbaar. Het eerste middelbaar ging heel goed, hij werkte 

goed mee, deed Latijnse. Maar vanaf het tweede middelbaar merkten we dat ja, het interesseerde hem niet 

meer, hij begon moeilijk te doen. Hij stapte gelijk zo velen over naar menswetenschappen in de hoop dat het 

daar beter ging gaan maar dat ging ook niet. Hij interesseerde zich dan plots enorm in psychologie, wat hij ook 

in zijn richting kreeg, maar in die mate dat het niet meer in proportie was. Dat ene vak kon hij dan supergoed en 

dan begon hij plots boeken te lezen van universitaire uitgaven want dàt was pas interessant en daar wilde hij 

naar toe met zijn leven. Maar ja, voor iemand van het tweede-derde middelbaar is dat niet realistisch. Hij is dan 

ook enorm beginnen smoren, spijbelen en mijn stiefmama had er geen vat meer op. Ze maakten ook heel veel 

ruzie en de politie is er ook eens bijgekomen maar die konden ook niets doen.  

“Als hij klein was speelde hij veel met Knexx, maar altijd dingen nabouwen. Hij bouwde niets uit zichzelf. Hij 

speelde wel heel graag rollenspel, hem verkleden, hij wilde altijd een meisje zijn. Maar ja, hij had vier grote 

zussen. Wat ik me wel herinner is dat hij altijd zo raar stapte, zo op zijn tippen. En niet even hé maar hij heeft 

dat jaren aan een stuk gedaan. Wij zeiden dat hij dat moest stoppen, we dachten dat hij hakken wilde dragen 

zoals wij deden. Maar ja, hij vond dat altijd plezant om zo te lopen. Hij is ook zo zot van muziek. Zijn muziek is 

alles voor hem. En bijvoorbeeld eten, eten zegt hem niks. Eten met smaak al zeker niet. De periode dat hij 

opgenomen was at hij bijna niks meer, op het anorectische af.”  

Toen ze jong was stelde Lotte zich hierbij niet zoveel vragen. Hannes was haar kleine broer, meer 

niet. Hij kreeg wel meer aandacht dan de anderen, maar dat had toen zo zijn redenen vond Lotte.  

“Zijn noden primeerden wel maar ik heb dat altijd normaal gevonden. Hij was het kakkernestje hé, hij kreeg 

gewoon de meeste aandacht, Annick en papa deden er alles voor. Er was wel zo een periode dat ze hem 

constant wilden tevreden houden, toen had hij echt veel controle, en wilden ze hem constant plezieren. Wij 

hadden voor onze verjaardag een kaartje gekregen en Hannes had voor de zijne een elektrische gitaar 

gekregen. Ik dacht voor hem tevreden te stellen hebben ze er blijkbaar meer voor over dan ik die nooit eens iets 

laat horen terwijl Hannes altijd zit te zeggen hoe hij het wil. Ze hadden het niet goed financieel en dan horen dat 

ze zo’n gitaar hadden gekocht en voor ons een kaartje dat was moeilijk. Maar wij hebben dat gelijk altijd 

normaal gevonden.”  
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Lotte heeft zo nooit het gevoel gehad echt opgegroeid te zijn met een broer met psychische 

problemen. Hij was gewoon het achterkomertje en later een lastige puber. Het is pas de laatste twee 

jaar dat Hannes plots de broer met psychische problemen is geworden. Al staat het ‘broer zijn’ voor 

Lotte nog altijd duidelijk op de voorgrond. 

“Hannes is in de eerste plaats mijn kleine broer, maar soms is hij ook een beetje een broer die niet wil tonen dat 

hij mij kleine broer is omdat hij van zichzelf iets heeft van ik ben onafhankelijk. Hij kijkt vooral uit naar achttien 

worden, want dan heeft hij grootse plannen. Ja, je voelt daar vertedering voor maar tegelijk ook onrust. Ik denk 

vooral, nu niet maar later, dat het weer beter gaat worden. Als hij zo nog wat meer dingen meemaakt. Maar nu 

zit hij zodanig op zijn eiland. Hij was maar zeventien toen hij zijn eerste liefje had en hij is nu volop aan het 

exploreren. Maar ja, je merkt toch dat het mijn kleine broer is want hij kijkt wel op naar mij. Hij kwam zo 

onlangs toe bij mijn pa met de fiets en toen zag je hem zo kijken en zeggen ‘oh Lotte is daar’. Ik ben toen nog 

eens uitgestapt en nog een uur of zo gebleven. Dat doet wel deugd. Ja het is mijn kleine broer, maar het is 

moeilijk, want met de meeste kleine broers heb je toch meer en anders contact.”  

Na een kleine twee jaar opname woont Hannes nu terug thuis bij zijn vader. Hij krijgt ambulante 

begeleiding bij een VZW. Reeds voor de opname van Hannes zijn zijn ouders van elkaar gescheiden. 

Hannes kan ook nog steeds terecht in het huis van zijn mama maar zelf is zij momenteel opgenomen 

in de psychiatrie met een zware klinische depressie. Bij Lotte overheersen er nu vooral gevoelens van 

bezorgdheid en onmacht. 

“Ik ben echt veel bezorgd over hem. Ik wou dat ik er hele dagen zou kunnen zijn, dan zouden er geen dingen 

gebeuren zoals met die vriendin.” 

“Ik denk, ik vind dat erg om te zeggen, maar ik denk dat er sowieso nog eens een tweede opname zal volgen. Hij 

was goed bezig, maar zoals het nu gaat, hij begint nu zo alweer dingen te zeggen zoals dat  die VZW niks voor 

hem is en hij zoekt smoesjes om niet meer te moeten gaan enz. Hij is zo zijn horizonten aan het verruimen maar 

lijkt toch zo de verkeerde mensen aan te trekken. Alle ik hoop van niet maar denk dat er toch zeker nog een keer 

een opname of verdere ambulante therapie zal nodig zijn.”  

“Waar ik vroeger vooral onbegrip had, daar heb ik nu zoiets van ach Hannes toch, alle het is meer zo iets van, 

geen medelijden maar medeleven, van och jongen toch. Vroeger had ik iets van alle Hannes, potverdorie, stop 

eens met die domme dingen te doen, terwijl ik nu weet dat dit niet werkt bij hem.  

Lotte leert veel van haar kleine broer en ze kan hem bewonderen voor de kleine dingen die hem 

ondanks alle moeilijkheden toch maken tot wie hij is. Toch blijft Lotte zitten met een dubbel gevoel.  
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“Ik vind het wel knap van hem dat hij zichzelf al zoveel dingen heeft aangeleerd. Zoals mondharmonica spelen 

of andere dingen waar hij zich echt in interesseert. Iets interesseert hem en hij gaat er ook voor. Ik wou dat ik 

van nature wist wat mij zo zou kunnen interesseren. Als hem iets niet interesseert dan kan dat de pot op. Dan 

vind ik wel sjiek dat hij dat kan, dat hij dat durft. Wij gewone mensen, wij voelen ons verplicht in allerlei 

gebieden interesse te tonen dat dan soms ten koste gaat van andere dingen die we liever doen en uiteindelijk 

doet hij nu al een paar jaar waar hij van voelt dat hij dat moet doen. Ook die gedichten dat hij schrijft. Maar 

echt bewonderen? Ik heb eerder zoiets van ik vind het spijtig Hannes, ik vind het spijtig dat hij er niet beter mee 

kan omgaan. Er zit veel in hem, moest hij goed zijn dan zie ik hem van alles bereiken maar hij loopt zichzelf 

constant in de weg, en dat is soms frustrerend om zo van de kant toe te moeten kijken. Het is hem jaren gezegd 

van alle herpak jezelf nu eens maar ik denk dat we ons idee misschien wat moeten bijstellen over hetgeen hij 

kan bereiken.”  

Dat dubbel gevoel staat echter niet in de weg dat ze veel van haar broer houdt. Ze weet het gewoon 

en voelt het aan de kleine dingen. 

“Onlangs was er een liedje op de radio, zo van Stef Bos –Breek de Stilte – en ik vroeg me af van allez waarom 

word ik daar nu zo emotioneel van, dat heeft toch niks met Hannes te maken. Maar ik zat in mijn auto te rijden 

en plots zo een warme gloed als ik dat hoorde en aan hem dacht.” 

“Ik was zo ook eens op bezoek geweest in Caritas en hij was niet op zijn kamer. Hij deed zo één keer per dag een 

wandeling te voet met een vaste route aan een serieus tempo en ik was hem overal gaan zoeken en ik vond 

hem niet. Dus ik had hem een berichtje gestuurd van Hannes als je hier nog ergens bent, ik wacht eventjes op je 

in de cafetaria, stuur me een berichtje dan kom ik nog bij jou op de kamer. Ja een uur later, ik had nog niks 

terug gekregen en ik ging nog eens bij hem kijken op de kamer, en ik zag hem met zijn gsm, hij had geen 

belwaarde meer, oh en ik vond dat echt zo triestig op dat moment zelf, hij zei van ‘oh je bent hier nog’. Ik zag 

hem echt zo gefrustreerd bezig met zijn gsm en als ik toen buiten ging dacht ik van oh hij had geen belwaarde 

meer, ik vond dat zo erg als ik hem bezig zag want dat wilde zeggen dat hij echt wou terug sturen maar niet 

kon. Want zelf naar de cafetaria komen zou hij niet doen want dat lag niet op zijn route. Toen kwam hij enkel 

buiten en volgde hij het paadje en week niet van zijn route af. Ik vond dat echt zo erg en het eerste dat ik 

gedaan heb was hem een telefoonkaart gekocht. Ik vond dat echt triestig. Op dat moment denk je moest ik hem 

niet graag zien dan zou me dat niets doen, maar hij was echt zo bezig met zijn gsm in zijn handen en ik dacht 

van’ oh jongens toch’.” 

Maar als er één iets is dat Lotte van haar broer en door alle omstandigheden heeft geleerd dan is het 

wel dat: 

“Het gras is niet groener aan de andere kant. In elke relatie, gezin is er wel iets. Maar ik heb vooral geleerd dat 

een mens eigenlijk heel veel aankan!” 
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1.4  Het verhaal van Valerie 

Valerie is 40 jaar en heeft samen met haar man een dochtertje van 3,5 jaar en een zoontje die 2 jaar 

is. Valerie komt uit een gezin met drie dochters waarvan zij de oudste is. Haar zus Caroline is de 

jongste en de middelste zus is Anke. De vader van het gezin was professor statistiek aan een 

universiteit en directeur-generaal van een verzekeringsmaatschappij. Hun moeder was regentes 

Nederlands-Engels. Toen Valerie zes was, zijn de grootouders langs moeders kant bij het gezin komen 

inwonen. Vooral grootmoeder had een belangrijke taak bij het opvangen van de drie kinderen. Niet 

alleen doordat beide ouders fulltime werkten, maar vooral doordat zus Anke extra ondersteuning 

nodig had. 

“Er is altijd iets geweest met Anke, maar in het begin werd dat altijd gestoken op een moeilijke peuter, een 

moeilijke tiener, en oh dat zal wel beteren, maar ik moet zeggen als die rebelse tienerperiode achter de rug was 

dan begonnen de fysische dingen. Eerst iets aan de rug, ze heeft lang in een korset gezeten. Eens dat afgelopen 

was had ze anorexia dus er zijn altijd ondertonen geweest.” 

De ouders van Valerie hebben altijd volgehouden dat de problemen van Anke maar tijdelijk zouden 

zijn. Hierdoor is er nooit een duidelijke diagnose gesteld geweest. Volgens Valerie wordt ze nu 

bestempeld als ‘karaktergestoord en psychotisch’ maar of hier nu een juiste term voor is of niet, voor 

Valerie was het duidelijk dat er altijd iets geweest is.  

“Voor mij is mijn zus altijd zo geweest. Ze is altijd een moeilijke zus geweest omdat zij altijd alles wou wat ik 

had, maar zij kreeg ook in alles meer aandacht maar omdat er ook altijd een ondertoon was, alle ja iemand die 

moeilijk is krijgt over het algemeen meer aandacht dan iemand die braaf is. Op den duur was dat dan wel heel 

frustrerend.” 

“Bij Anke zag je ook dat er iets aan de hand was. Niettegenstaande dat ze normaal kan praten, ze spreekt 

Engels, ze spreekt Frans, ze kan perfect boeken lezen, je kan met haar perfect een conversatie voeren als het 

goed gaat. Maar als het niet goed gaat dan krijgt zij zo een bepaalde blik in haar ogen die heel bedreigend is. 

Het is alsof ze je dan aankijkt alsof je een buitenaards wezen bent en je haar gaat aanvallen. 

Ze verzorgde zich zelf ook totaal niet dus je moest wel denken dat er iets niet klopte. Zo krabt ze bijvoorbeeld tot 

dat het bloed en korsten op haar gezicht staan. Of ze kan ook zo van die dingen doen zoals met opzet te kleine 

schoenen aandoen, allez in de mate dat het met opzet is natuurlijk. Zo neemt ze een paar schoenen, die 

schoenen zijn te klein, ze gaat die niet uitdoen, ze loopt daar dan een maand aan een stuk mee tot dat het bloed 

er uitloopt langs alle kanten, die voeten volledig openliggen en ontstoken zijn, dat je dan denkt van allez hoe is 
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het mogelijk. Ze heeft dus geen beschermingsreflex tegenover zichzelf. Ze kan tegen extreme kou en warmte, 

dat maakt haar niet uit. Als je haar voor de eerste keer ziet dan zie je dat er iets eigenaardigs is, er is daar 

gewoon iets mee.” 

Voor de ouders van Valerie is het een stuk moeilijker geweest. Niet om te zien dat er iets aan de 

hand was maar om dat te aanvaarden. 

 “Voor mensen die het niet wilden zien zoals mijn ouders en de school was er altijd wel eens excuus om te 

zeggen ‘ja, maar’. ‘Ja het is geen gemakkelijke maar je moet er toch een beetje begrip voor hebben, en dat zal 

wel beteren, en het is maar een kwestie van tijd enz.’ ” 

“ Mijn ouders hebben het zelf ook heel moeilijk gehad om het te aanvaarden van Anke. Voor hen bleef het iets 

tijdelijks en zo is de diagnose nooit duidelijk gesteld geweest. Het  is zo altijd geweest van is het van niet willen 

of niet kunnen? Naar de buitenwereld toe is het altijd geweest van het is tijdelijk, het zal wel beteren. Maar als 

je dat naar de buitenwereld zo zegt dan geloof je dat en geef je jezelf ook niet de kans om de zeggen ja er is een 

probleem. Dat is echt behoorlijk uitgesteld geweest. Ik denk dat  dit nu de laatste zes, zeven jaar is verbeterd 

maar mijn moeder heeft echt vluchtgedrag getoond. Elke vrije minuut zat ze in de tuin om vooral maar niet 

binnen te moeten zijn en er mee geconfronteerd te moeten worden.” 

Toch was het tijdens de jeugd van de kinderen moeilijk om rond de problemen van Anke heen te 

kijken. Een heel legertje van mensen werd ingeschakeld om Anke te helpen. 

“Er is veel hulp ingeschakeld. Vooral vanaf het middelbaar, ze kreeg bijlessen langs alle kanten. Toen zat Anke 

ook al met die scheefgroeiing van haar rug. Zo zat ze al in die medische wereld met haar korset en speciale 

begeleiding voor die toestanden. Maar een keer dat die anorexia dan begonnen is, op een keer was het zo erg 

dat ze dan verplicht opgenomen geworden is. Vertrekkende vanuit die anorexia was het dan ook een feit dat er 

iets psychologisch aan de hand was. Er kon niet meer rond gepraat worden. Maar om dan een diagnose te 

stellen die eigenlijk bepaalde wat er achter die anorexia zat, dat is eigenlijk nooit gebeurd. Ze heeft dus 

psychiatrische begeleiding gekregen en krijgt dit nu nog altijd. Nu ja het was voor mijn ouders ook 

gemakkelijker op hulp te gaan zoeken voor het anorexia probleem dan voor het psychotische of zo. Ja kan het 

echt zodanig verengen tot te weinig eten maar als de kilo’s er weer bijkomen dat er geen probleem meer is, 

maar dat is het volgens mij niet. Het is meer dan dat. Ze was toen ongeveer 16. Haar problemen met haar rug 

waren net gedaan, ik geloof dat ze daar een week vanaf was of ze schakelde over op anorexia. Toen was dat 

echt van het is niet mogelijk hé. We hebben hier een hele tijd mogen rondzeulen met haar boekentas omdat ze 

die niet mocht dragen en de afwas moeten doen omdat zij geen borden mocht optillen en ze kon nooit haar 
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kleren naar boven dragen omdat ze last had van haar rug en nu is het dit. Als kind heb je daar plots echt genoeg 

van hé. En ook, het was altijd dezelfde over wie het ging hé.” 

Voor Valerie is het echt zwaar geweest. Niet alleen leefde ze thuis samen met haar zus, ook op 

school of in haar vrije tijd was Anke altijd in haar buurt.  

“Elke nieuwe omgeving die ik ging uitproberen daar was zij ook. Ze moest automatisch mee met mij. Ook al wou 

ze niet mee, ze moest want mij ouders vonden dat ze dan eens buiten kwam. En zij was dan ook iemand die zich 

van niks aantrok en lag dan ook met jan en alleman in conflict of ruzie. Zij had eigenaardige gedragingen maar 

niet extreem maar toch eigenaardig, je zag dat er iets mee was, niet sociaal aanvaard gedrag en dat was dus 

altijd een ramp als ik met haar ergens moest komen hé. In mijn natuur zat het al van ‘oeee ik wil echt niet 

opvallen en dan ben je op stap met iemand waarvan iedereen zich na vijf minuten af vraagt van wat is dat daar. 

Dat was niet aangenaam, echt niet!” 

De relatie tussen de twee zussen kwam hierdoor heel zwaar onder druk te staan. Valerie heeft dan 

ook niet echt het gevoel een ‘relatie’ te hebben met haar zus buiten de relatie die ze hebben door 

hun bloedband. Valerie heeft echt sterk het gevoel dat haar jeugd beheerst werd door de noden en 

verlangens van haar zus. 

“Ik kan mijn zus niet bewonderen, en respecteren, dat zal misschien komen met de tijd. Het gebeurde allemaal 

te dicht, het was te beklijvend dichtbij om daar op een afstandelijke manier te kunnen mee om gaan en iets van 

een relatie met haar te kunnen ontwikkelen. Het was alles of niks, en het was dus niks.”  

“Ik heb echt heel sterk het gevoel dat mijn leven door Anke haar problemen en wat er kwam bij kijken werd 

beheerst. Het is daarom dat het ook zo extreem is en dat je het niet op een elegante manier kan loskoppelen 

van elkaar. De persoon Anke en dan je eigen situatie, je verleden, en als je je eigen situatie niet als positief 

ervaart is het ook moeilijk om Anke als positief te ervaren.”  

Ook vandaag, nu Valerie haar eigen gezin heeft staat een deel van haar – toekomstig – leven in het 

teken van haar zus Anke. 

“Mijn ouders hebben het mij altijd heel duidelijk gemaakt dat er van mij verwacht wordt dat Anke komt 

inwonen als ze de zorg voor Anke zelf niet meer aankunnen. Zo is de hond van mijn ouders en dus ook van Anke 

een tijdje geleden gestorven. Ze twijfelden enorm om er een nieuwe te kopen. Uiteindelijk hebben ze een nieuwe 
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hond gekocht maar onder de voorwaarde dat ik er zou voor zorgen als zij het niet meer zouden kunnen. Voor 

mij was dat overduidelijk een vraag naar Anke toe. Jij zal voor Anke zorgen als wij het niet meer kunnen.” 

“Als zij er niet meer gaan zijn of het niet meer kunnen dan kan je Anke niet gedwongen laten opnemen, want ze 

is te goed. Zij staat zelf niet open voor begeleid wonen dus dat is ook geen optie. Dus anderen zouden zeggen 

dat ze een studio huurt en het is opgelost maar dat gaat niet functioneren. En dan kan je je afvragen wat is nu 

het ergste. Dat ze daar op een studio zit en ik elke dag moet langs gaan om te kijken hoe het daar zit of dat ze 

dan van de eerste keer hier komt wonen. Maar ik zeg het, het heeft allemaal zijn consequenties hé. Het gevoel 

van in welke staat is ze, je doet u voordeur open en je weet niet in welke staat ze is; is ze normaal of niet 

normaal, heeft ze iets gedaan of heeft ze niets gedaan, als ze iets gedaan heeft is het dan met een goeie afloop 

geweest of niet en hoeveel tijd ga ik er moeten insteken om het recht te zetten? Het is niet gewoon je deur 

openen en ontspannen in de zetel gaan liggen als je thuis komt. Ik zou moeten elke dag de toer van het huis 

doen als ik thuis kom om te kijken wat er is veranderd. Ik weet heel duidelijk dat mijn andere zus, Caroline, er 

niets zal willen voor doen. En als ze naar hier komt dan zal mijn man ook wel nog iets willen zeggen. Het huis is 

er wel op ingericht maar we hebben ondertussen we twee kinderen nu. We gaan zien hé.”  

“Wat dat inwonen betreft heb ik nu ook zoiets van ‘Vind ik dat ik het moet doen of is het omdat ik het wil doen’? 

En nu begin ik eigenaardig genoeg te voelen dat ik ooit misschien wel eens in de categorie ‘omdat ik het wil 

doen’ zou kunnen terecht komen. Maar nu zit ik nog in de categorie ‘ik moet het doen’. Weet je, je kan zeggen 

dat is toch goed, of dat is niet goed, of dat is toch spijtig maar het is toch ten minste dat hé.” 

Dat de band tussen beiden zussen niet vanzelfsprekend is mocht al blijken maar toch heeft Valerie 

het gevoel dat hier stilaan verandering begint in te komen, en wel onder invloed van haar dochter. 

“Sinds mijn dochter geboren is kan ik beter met Anke overweg. Niet onmiddellijk na de geboorte maar omdat ik 

nu zie dat mijn dochter Anke heel graag ziet, zij heel blij is om Anke te zien. Zij beschouwt  tante Anke als een 

normaal persoon. En daardoor is het voor mij gemakkelijker om dan toegang te hebben tot Anke. Omdat ik mij 

dan een beetje aanpas aan mijn dochter en dan over haar en door haar wat meer contact heb met Anke.” 

“Anke en ik maken geen ruzie meer, dat stadium zijn we voorbij. En de fase van de beleefde onverschilligheid 

hebben we gehad en nu zitten we in het stadium van de vriendelijke bejegening. Het is leefbaar maar het is nog 

een stap te vroeg om te zeggen van we gaan elkaar daarbuiten ook eens gaan opzoeken omdat er ook veel 

dingen niet mogelijk zijn hé.  
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Valerie voelt hoe moeilijk het evenwicht soms is. Haar jeugd is zo zwaar geweest dat het soms 

makkelijker zou zijn om ‘foert’ te zeggen. Langs de andere kant beseft Valerie dat het haar zus is en 

blijft. Maar welk plaatsje Valerie aan Anke moet geven in haar leven, dat is nog steeds een zoektocht. 

“Voor mij zou het leuk zijn mocht ik kunnen zeggen ‘oh met Anke heb ik geen problemen, ik zie haar 

doodgraag’, dat zou alweer een stuk negatief gevoel minder zijn hé. Het is niets om trots over te zijn dat ik me 

nu zo voel.”  

2. Thematische verdieping 

Naast de vier unieke verhalen van elke zus zijn er ook meerdere rode draden te distilleren uit ieder 

verhaal. Zo zijn er verschillende elementen die terug komen in elk verhaal van de zussen. Deze 

verschillende thema’s werden hieronder geordend tot vier clusters. 

2.1  Cluster I: Psychologische aspecten 

In de verhalen van de zussen kwamen verschillende psychologische aspecten van het samen 

opgroeien met een broer of zus met psychische problemen aan bod. Alle zussen delen ervaringen 

van angst voor het gedrag van hun broer of zus. Ook gevoelens van jaloezie ten opzichte van hun 

broer of zus met psychische problemen zijn niet vreemd voor de zussen. 

Het onvoorspelbare en gevaarlijke gedrag van de broers en zussen met psychische problemen zorgde 

bij de zussen vaak voor angst. Geen angst van tijdelijke aard maar continue gevoelens van angst en 

onrust voor hetgeen broer of zus elk moment van de dag of nacht kon uitsteken. 

“Maar wat dat met mij heeft gedaan... Ik lag soms echt met angsten in bed, tegen mijn zus gedrukt als we hem 

hoorden krijsen. En die angst, dat zet zich vast in je lijf.” 

 (Linde) 

“Als het eten klaar was dan moest er iemand naar boven om Anke te gaan halen. Er was daar natuurlijk nooit 

een kandidaat voor omdat je nooit wist hoe je haar ging aantreffen op haar kamer. Ik heb nog gehad dat ik zo 

een bonkend geluid hoorde en als je ze dan zo vindt terwijl ze met haar hoofd op een glazen kast aan het slaan 

is en haar hoofd vol bloed hangt en blauwe plekken heeft, dan ben je toch wel bang. Of als je zo een specifieke 
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brandgeur ruikt … Dat je gewoon echt niet naar boven durft te gaan want je wil het echt niet weten wat er nu 

weer aan de hand zou kunnen zijn.” 

(Valerie) 

Dit gedrag van de broer of zus met psychische problemen vroeg om een andere aanpak van de 

ouders. Voor kinderen is het soms moeilijk om die andere aanpak een plaats te geven en duiken er 

wel eens gevoelens van jaloezie de kop op. 

Er was heel veel jaloezie. Hij besefte dat hij anders was. Als we bijvoorbeeld stout waren werd hij niet 

anders aangepakt dan wij. Hij werd wel meer beschermd dan wij.  

Als Ben een zak snoep kreeg dan was dat voor hem, als wij iets kregen dan was dat voor iedereen. In heel veel 

kleine dingen zag je dat ze Ben meer toegaven. Hij dat misschien ook nodig, maar ja, als kind. 

(Linde) 

2.2  Cluster II: Interacties 

Kinderen spelen veel en broers en zussen vormen hierbij vaak de eerste kameraadjes waarmee 

gespeeld kan worden. De zussen in dit verhaal herinneren zich het spelen met hun broer en zus met 

psychische problemen niet als iets wat ze leuk vonden of veel deden. Samen spelen met een broer of 

zus met psychische problemen blijkt uit de verhalen van de zussen niet vanzelfsprekend. Zeker 

wanneer je slechts één broer of zus hebt is samen spelen absoluut geen leuke bezigheid.  

 “Vroeger kwamen wij niet overeen, ik kan me niet herinneren dat we ooit samen gespeeld hebben. Met 

iedereen, de buren, neven en nichten, vrienden, de buurvrouw maar nooit met mijn zus.”  

(Amber) 

“Ik had heel veel keuze met wie ik kon spelen. Ik heb wel vooral met mijn zussen gespeeld, minder met mijn 

broers. Zeker met de oudste broers, die waren met hun eigen ding bezig. Ik keek daar wel naar op, gaf hen een 

handje als we gingen wandelen. Ik was wel op mijn gemak bij hen, bij Ben heb ik me nooit op mijn gemak 

gevoeld, ik was bang. Ik maakte ook veel ruzie met hem. Er moest veel spanning afgewerkt worden en dat 

gebeurde op elkaar. Ik had veel keuze dus ik trok naar iemand anders. Ben was het liefst met zichzelf bezig.” 

 (Linde) 
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“Mijn zus had een ontzettende vernieldrang, zowel naar buiten als naar binnen toe. Ja en als je dan klein bent 

dan is die vernielingsdrang naar buiten toe, gericht op het speelgoed. Ze maakte echt alles kapot, tot boeken 

van de bib toe, alles wat ze vond moest kapot.” 

(Valerie) 

“Mijn moeder probeerde wel om Ben te stimuleren met ons samen te spelen. Ik weet nog dat we schooltje 

speelden en hij had dan sleutelhangers gespaard en als we goed ons best deden in de klas dan kregen we een 

sleutelhanger. En eerst zei hij dat het voor echt was, maar dan plots was het niet meer voor echt en dan 

moesten we ze terug geven. Maar heel veel van mijn broers en zussen wilden dat niet en dan werd er gevochten 

en geslagen en geschopt en ik weet nog dat dit altijd eindigde in een dramatisch iets.” 

(Linde) 

Niet alleen waren de interacties tussen de broers en zussen niet altijd gemakkelijk. Ook de interacties 

tussen de zussen en hun ouders stonden vaak onder hoogspanning. De ouders van de vier zussen 

hadden hun handen meer dan vol met de zorg voor hun zoon of dochter met psychische problemen, 

waardoor zij het liefst niet nog veel problemen wilden hebben met hun andere kinderen. De zussen 

voelden dit niet alleen aan, bij sommigen werd dit ook duidelijk zo naar hen gecommuniceerd. 

“Mijn moeder heeft nog gezegd, Valerie, jij moet er niet aan beginnen hé, als er iets is, we moeten het niet 

weten hé, we hebben al genoeg aan één. Dat is een duidelijke boodschap hé. En je verstaat dat wel, achteraf.” 

“Ik heb vanaf het begin de boodschap gekregen geen last te veroorzaken maar dat heeft als gevolg gehad dat ik 

over bijna niks een mening heb ontwikkeld. Als je mij ergens een mening over vraagt dan denk ik van neen, 

neen, laat mij daar eens een maand over nadenken en misschien komt er dan wat uit. Als er iemand zegt van 

gaan we dit of dat doen dan ga ik niet zeggen wat we gaan doen. Ik schik mij altijd naar de anderen. Dat is er 

echt zo ingebrand geweest van ‘jong, laat het zo, we zijn met andere dingen bezig’. 

(Valerie) 

“Ik werd anders aangepakt, ze wilden met mij dezelfde dingen niet meemaken, ik werd meer beschermd, 

overbeschermd zelf.” 

“Mijn zus wilde haar middelbaar niet afwerken en is hiervoor gepushed, verder studeren wilde ze ook niet en 

ook hier is ze voor gepushed, ze  heeft dan uiteindelijke nog een zevende jaar gedaan. Bij mij was dat nog 

harder pushen, het heeft me wel gevormd tot wie ik nu ben, maar ik wilde dat ook doen. Nu willen zij mij altijd 

zien, ik moet daar altijd zijn, aanwezig zijn, het is daar saai, er is daar niets te doen. Het is puur voor hen dat ik 
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dat doe, niet voor mezelf. Ik mag ook geen piercings of tattoo’s want zij heeft dat al allemaal doorgemaakt. En 

je gaat toch niet dezelfde fouten maken hé zeggen ze dan. 

(Amber) 

2.3  Cluster III: Link met de context 

Een gezin en wat daar allemaal in gebeurt, behoort tot de private sfeer van mensen. Onlosmakelijk 

maakt een gezin ook deel uit van een groter geheel, de context . We denken hierbij aan het sociale 

netwerk van dat gezin maar ook aan de maatschappij waar dit gezin deel van uitmaakt en door wordt 

beïnvloed. Het is vaak al moeilijk om binnen een gezin om te gaan met de problemen van een 

gezinslid met psychische problemen, laat staat dat dit gemakkelijk zou zijn in relatie tot het sociale 

netwerk of ten opzichte van maatschappelijk verankerde opvattingen. De zussen raakten dit alle vier 

in hun verhalen aan waarbij ze in hun context vooral moeite hadden met het onzichtbare aspect van 

de psychische problematiek van hun broer of zus. Het staat immers op niemand zijn gezicht 

geschreven dat ze psychische problemen hebben. In tegenstelling tot andere beperkingen is het 

hebben van een psychische stoornis geen zichtbare beperking. Je gebruikt geen rolstoel of 

gebarentaal maar toch is er iets aan de hand. Iedereen kon dat zien maar voor de zussen was het 

duidelijk dat er over hun broer of zus met psychische problemen naar de buitenwereld toe niet veel 

moest gezegd worden. Want wie niet weet, niet deert. Waar niet over gesproken wordt, dat bestaat 

ook niet. Het werd een taboe waarbij het volgens de zussen voor de ouders vooral een zaak was van 

niet willen toegeven dat er iets aan de hand was met één van hun kinderen.  

“Ik denk dat ze heel veel een huisje, tuintje, boompje façade wilden hebben, wij mochten ook nooit iets zeggen 

tegen familie of buren en vrienden, je moet dat niet zeggen over Eva. De familie wist dat maar daar mocht nooit 

over gesproken worden.” 

(Amber)  

“Mijn ouders hebben de stoornis van Ben altijd als een taboe beleefd omdat het belangrijk was om naar de 

buitenwereld toe geprezen te worden. Vooral bij mijn moeder was dat zo. Het beeld van Ben dat paste daar niet 

in, dus wij moesten zwijgen over de dingen die gebeurden. Dat moest niemand weten. Ik weet nog toen Ben 14 

was, hij was weggelopen, hij zat bij vrienden van mijn ouders die Ben gelukkig ook kenden, hij werd daar 

opgevangen en verbleef daar dan ook een hele periode. Ik weet nog dat er dan een tante op bezoek kwam, en 

die vroeg waar Ben was, ze wilde Ben zo graag nog eens zien. En dan moest ik zeggen dat hij net thuis geweest 

was of net weer vertrokken was of iets in die aard. Het kwam altijd zo uit dat hij net weer weg was. Daar was 



‘Laat ons eens aan het woord’                                                                                                                                             
Een exploratief belevingsonderzoek bij volwassen zussen van personen met psychische problemen 

 
 

62 Stéphanie Jonckheere (20051603) – Promotor  Dr. Veerle Soyez – Academiejaar 2009-2010 

 

een hele taboesfeer rond. Het feit dat mijn ouders daar niet vrij konden over praten, ook niet met ons, en dat ze 

daar een enorme druk rond beleefden heeft er voor gezorgd dat het ook enorm op ons heeft gedrukt. Niet 

alleen het feit dat Ben zo was, maar ook het feit dat mijn ouders daar geen weg mee konden.” 

 (Linde) 

Niet voor alle ouders waren de psychische problemen van hun zoon of dochter een taboe. De zussen 

benadrukken dat er pas sprake kon zijn van een taboe wanneer de ouders aanvaard hadden dat er 

iets aan de hand was met één van hun kinderen. 

“Ik denk dat ze er niet wilden over spreken omdat ze eerst zelf moesten aanvaarden dat er aan perfecte 

kinderen niet zo’n perfecte toestanden konden zijn.” 

(Valerie) 

“Nu lijkt het alsof hij gefaald heeft. Vooral voor mijn vader. Mijn vader kan heel goed rekenen, is piloot geweest 

had heel veel hobby’s en interesses en hij heeft een tennisclub opengehouden. Hij wou dat voor zijn zoon ook. 

Hij had twee dochters en zijn zoon was eigenlijk een beetje zijn paradepaardje. Maar nu is er zo het besef dat 

daar niets van aan is, het paradepaardje heeft een deuk gekregen. Je merkt dat mijn pa dat zo nog altijd 

probeert goed te praten of het toekomstbeeld bijstelt, zo van ‘het gaat nog goed komen’. Nu is het even een 

moeilijke periode maar hij gaat zijn studies wel afmaken en dan verder studeren maar ja dan ben je weer 

verwachtingen voor hem aan het leggen.” 

(Lotte)  

Onder invloed van hun ouders werden de psychische problemen van hun broer of zus ook voor de 

vier zussen zelf een thema waar eerst niet mocht over gesproken worden en waar ze later niet meer 

over konden spreken. Ze wisten gewoon niet meer hoe. 

“Sommigen dingen wilden mijn ouders ook niet, zo mochten we niet praten met de familie over bepaalde zaken. 

Dat heeft wel een invloed op mij, en nu kan ik het niet meer, ik kan en durf amper nog daarover praten.” 

(Amber) 

“Nu kan ik vrij spreken over Ben. Maar het heeft zeker tot mijn 24 jaar geduurd voor ik het eerst iets over hem 

durfde te zeggen. Zo’n druk was dat. Ben is eigenlijk een grote versterking van wat ik ook bij mezelf zie.” 

(Linde)  
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Toch weten sommige zussen heel goed hoe zij het wel, of beter gezegd, hoe zij het niet zouden doen 

mochten zij nu in de schoenen van hun ouders staan. 

“Ja, absoluut. Ik heb heel bewust tegen mezelf gezegd, dit wil ik nooit. Als er problemen zijn wil ik er kunnen 

over spreken.” 

“Ik heb geleerd dat ik dit nooit meer wil, ik wil de dingen bespreekbaar maken, ik wil hulp kunnen hebben en 

niet alles alleen moeten doen in het leven. Ik besef nu ook dat ik niet minder ben omdat ik een broer heb met 

psychische problemen.” 

(Linde) 

Ook al wilden de ouders dat sommige zaken binnenskamers gehouden werden, het bleef niet altijd 

mogelijk om het sociale netwerk iets op de mouw te spelden. Hoe je wat aan wie vertelt is iets wat 

voor alle zussen anders is gebeurd. 

“In de scouts weten ze dat wel omdat Hannes ook in de scouts gezeten heeft. Maar echt veel weten ze daar 

niet van. Ze weten dat hij een slechte periode gehad heeft en dat hij een angstpsychose had maar het fijne 

weten ze ook niet. Op het werk weten juist mijn twee dichtste collega’s dat. Ja zo als je een namiddag vrij 

hebt vragen ze wat je gaat doen en dan zeg ik wel dat ik mijn broer ga bezoeken. Maar voor de rest weten 

ze er niet veel van. Het is ook niet iets waar je meteen over wil praten. Je wil over aangename dingen 

praten en ik wil dat niet te onpas zeggen en ik wil ook geen medelijden van de mensen.”  

(Lotte) 

“Iedereen wist het. In mijn jeugd wist iedereen dat ik een moeilijke zus had. Maar er werd toen niet gezegd dat 

ik een zus had met psychische problemen, ze was gewoon moeilijk. Later ook, mijn ouders nemen haar overal 

mee naar toe, dus om het even wat ik ook organiseerde, zij was daar bij. En een keer dat je haar gezien heb is 

het duidelijk dat er daar iets is en kon je maar beter zeggen waar het echt op stond.” 

“Als ik nu nieuwe mensen ontmoet ga ik dat niet achterhouden. Dat is niet het eerste wat ik ga zeggen, maar nu 

ook op het werk, ik heb hen gezegd dat ze mogen bellen tot 13u maar dat ik daarna meewerk aan iemand haar 

thesis, dus ze weten waarover het gaat. Ik ga dat niet achterhouden. Maar voor mijn collega’s zegt het 

bijvoorbeeld meer dat ik twee kinderen heb.” 

(Valerie) 
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2.4  Cluster IV: De zussen als actoren 

‘Zus zijn’ is niet iets wat op zich staat. ‘Zus zijn van iemand met psychische problemen’ is dat nog 

minder. Als zus ben je zo bijvoorbeeld een actor in het leven van je broer of zus. Zo kan je een 

belangrijke actor zijn in de zorg voor je broer of zus met psychische problemen. Je ouders worden 

ouder en er komt een punt waarop zij niet meer voor hun kind met psychische problemen kunnen 

zorgen. De andere broers en zussen komen zo meer in het vizier om die zorgende taak voor hun 

ouders op zich te nemen en het actor zijn als zus wordt hier dan plots heel erg tastbaar. Zo bleek uit 

het verhaal van Valerie al hoe duidelijk zo’n zorgboodschap soms door de ouders geformuleerd kan 

worden. Hieronder kan gevonden worden hoe de andere zussen met deze toekomstige zorgtaak 

omgaan. 

“Hij heeft genoeg mijn leven bepaald, en dat wil ik niet meer.”  

(Linde) 

 “Wekelijks langsgaan zou ik zeker willen doen, de was doen of in het weekend maaltijden maken of dat hij de 

zondag komt eten, je dat wil ik zeker doen.” 

(Lotte) 

Een andere vorm die het actorschap van de zussen vorm kan geven is deze ten opzichte van de 

hulpverleners van de broer of zus met psychische problemen. Broers en zussen van personen met 

psychische problemen zouden een potentieel belangrijke rol kunnen spelen in die hulpverlening. Niet 

alleen als bron van informatie maar ook als deel van het sociaal opvangnet van hun broer of zus. 

Daarnaast kunnen de zussen zelf ook nood hebben aan een bepaalde vorm van hulpverlening om te 

leren omgaan met hun rol als actor ten opzichte van hun broer of zus met psychische problemen. Uit 

de verhalen van de zussen is het echter opmerkelijk dat de vier zussen amper met de hulpverleners 

van hun broer of zus contact hebben gehad. Niettegenstaande spreken meerdere zussen de nood uit 

om door die hulpverleners gehoord of zelfs geholpen te worden. Hieronder volgen enkele reacties op 

de ervaringen van de zussen over het contact die zij hadden met de hulpverlening. 

“Neen, ik heb nooit contact gehad met de hulpverleners van Eva, maar ik had dit wel willen doen. Zelf had ik 

ook wel hulp gewild hoor. Mijn ouders gingen wel op gesprekstherapie.”  

(Amber) 
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“Er is nooit de vraag vanuit de hulpverlening gekomen naar ons toe, er is nooit naar ons geluisterd, en dat is 

jammer. Want ze geloven allemaal Ben. Nooit is er iets gevraagd aan ons, en dat doet pijn.”  

“Ik weet nog dat er een broer of zus van mij in het ziekenhuis lag en dat ik door de gangen aan wandelen was 

en de bordjes van de dokters aan het lezen was. En er zat een bordje tussen met ‘psychiater’ en dan eentje met 

‘psycholoog’ en ik weet nog, ik moet toen twaalf, dertien jaar geweest zijn, dat ik voelde van daar wil ik een 

keer naartoe. Ik had toen al behoefte om daar een gesprek te hebben omdat ik mij zo slecht in mijn vel voelde 

door een samenloop van dingen. En ik weet nog dat ik aan mijn mama vroeg van mag ik daar eens naartoe, ik 

wil daar eens naartoe. En ze antwoordde maar neen Linde, jij bent in orde, jij hebt dat niet nodig dat is voor 

mensen die iets hebben. Maar dat ging toen al een bevrijding voor me geweest zijn om dingen te kunnen 

zeggen of iemand die mij help om die ballast weg te krijgen in plaats van er als volwassene nog mee te lopen.” 

(Linde) 

“De hulpverleners hebben duidelijk onderscheid gemaakt tussen de familieleden van Hannes door onze 

familiesituatie waarbij hij twee keer twee halfzussen heeft. De halfzussen langs de mama’s kant, waar hij ook 

langer gewoond heeft, werden veel meer betrokken, terwijl wij ook evenveel zijn zussen zijn. Wij moesten altijd 

via één van hen iets te weten komen, maar laat dat nu net niet zo goed gaan tussen ons. Maar hetgeen wij dan 

te weten komen is ook niet hetzelfde dan mochten wij het van de hulpverleners zelf hebben gehoord. Ze 

mochten altijd eens ons emailadres of telefoonnummer gevraagd hebben, want uiteindelijk, zijn sociaal 

opvangnetwerk is al niet groot. Zijn mama is nog maar net terug uit de psychiatrie, dus er was nog zijn papa en 

zijn vier halfzussen dus ik snap niet dat ze dat niet benutten. Zeker, we werken alle twee, we kunnen er voor 

hem zijn. Maar er is geen enkele keer gevraagd geweest van ‘kunnen jullie eens wat meer vertellen’. En dat is 

geen enkele keer gevraagd. En zeker de voorzieningen waar hij verbleef waren toch twee grote erkende 

voorzieningen waarvan je zou denken die gaan dat wel doen, nee daar heb ik nooit iets van gehoord.”  

“Ik heb zelfs één keer voor gehad, toen ik op bezoek was één van de laatste weken, het was eigenlijk geen 

bezoekuur. Maar er was één van de begeleiders die mij naar hem bracht en die vroeg zo aan mij ‘en, ben jij de 

vriendin van Hannes misschien?’ waarop ik zei ‘van neen, een zus!’ maar ik was daar dus wel al veel geweest hé 

maar ja. Ik vond dat een pijnlijke opvatting van de begeleiders van mijn broer; en wie zijde gij dan? Ja de zus, 

ben daar wel al verschillende keren geweest, meestal ‘s avonds en nu was het eens ‘s middags, maar ja.”  

 

“Soms komen wij ook via Hannes informatie te weten waarbij ik me toch vragen stel. Zoals de eerste keer dat hij 

bij die VZW in begeleiding was, was zijn begeleidster een heel jonge, ik denk 24 of zo, maar Hannes heeft dan 

letterlijk tegen mij gezegd van ‘oh en dat is ten minste een vrouw enz.  Eigenlijk kon ik afleiden dat hij tot over 

zijn oren verliefd was op zijn begeleidster, zijn persoonlijke begeleidster. Allez, ik vind dat wel belangrijk dat je 

dat kunt meedelen, want de therapie wordt toch compleet beïnvloed als je verliefd ben op je begeleidster. Zij 

zeggen dan dat hij heel goed meewerkt op therapie en vooruitgang boekt, maar ja, niet moeilijk als je tot over 

je oren verliefd bent en hoopt op meer. Hij zei ook van ja en die begrijpt mij echt. Ik zeg dan dat het haar werk is 
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om je te steunen waarop hij dan zeker van zijn stuk is en zegt dat het diepgaander is. En ja, het feit dat hij daar 

ook heel vatbaar voor is, bij al zijn andere vriendinnekes was het ook zo, dat ze ouder waren en hem begrepen. 

Met één contactmomentje met ons zouden de hulpverleners hiervan al op de hoogte zijn.” 

“Mijn vader wordt heel erg betrokken omdat hij nu voornaamste zorgdrager is voor mijn broer maar soms denk 

ik dat het nuttig zou zijn mochten ze ook eens onze stem en onze visie vragen. Want mijn vader zijn visie is weer 

zo’n tunnelbeeld. En iemand die op het gelijke niveau staat zoals een broer of een zus die bekijkt dat heel anders 

want die ziet ook de opvoedingsstijl van de ouders, die kunnen dat heel nuchter omschrijven. Mijn vader vertelt 

bijvoorbeeld ‘jaja, ik heb Hannes goed vroeg zelfstandig gemaakt’. Terwijl ik denk, ‘Ja pa, je hebt hem veel aan 

zijn lot overgelaten’. Soms vind ik het echt een gemiste kans van de hulpverlening.”  

“Na de eerste keer dat ik mijn broer bezocht kreeg ik een folderke mee, ‘hier, een folderke over Schizofrenie’. Ah, 

moet ik daar nu uit afleiden dat mijn broer schizofrenie heeft. Zonder één of andere uitleg krijg je daar dan wat 

folderkes. Ik had mijn broer toen ook nog niet gezien tijdens zijn opname en dan krijg je daar meteen zo’n 

boodschap in je handen in plaats van toch een beetje tijd te maken om toch was uitleg te geven. Uiteindelijk zijn 

wij wel zijn familie en zijn enige sociaal vangnet.” 

(Lotte) 

“Mijn ouders hebben altijd hulp gezocht, maar niet de erkenning. Ze zochten een diagnose, maar een diagnose 

waar ze mee konden omgaan.” 

“Met ons als zussen van Anke was er absoluut niets bespreekbaar. Ik weet van één keer, ik was toen al 

afgestudeerd. Ze hebben hier toen in Gent de problematiek eens opengetrokken. Want tot dan toe was Anke 

altijd in behandeling geweest bij een psychiater of bij een kinderpsycholoog maar die keek enkel of naar Anke, 

of misschien een keer naar de ouders, en in het geval van die anorexia was het zelfs een keer enkel mijn moeder, 

Het is pas toen ik al aan het werken was dat ze eens alles opengetrokken hebben om de context in te schatten. 

Ze wilden toen ook eens met de zussen en de ouders erbij praten. Ik heb dat in gans mijn leven maar één keer 

meegemaakt dat er een groepsgesprek geweest is waarbij dat mijn ouders en wij als zussen er waren. Daar is 

toen wel veel naar boven gekomen, zoals dat alles echt wel zware consequenties heeft gehad voor mij. Er wordt 

eigenlijk enkel gepraat met mijn ouders en via mijn ouders maar zeker niet rechtstreeks met ons.  

Dat de zussen zo goed als geen contact hadden met de hulpverlening van hun broer of zus wil niet 

zeggen dat dit bij de ouders wel optimaal verliep, zo getuigt Valerie: 

“Ik hoorde mijn ouders zelf klagen over het gebrek aan feedback en duidelijkheid over hoe de hulpverlening 

aangepakt was. De enigen waarmee er rechtstreeks contact was, dat was met Anke. Mijn ouders moesten haar 

voeren en dan wachten tot het gesprek gedaan was maar kregen nooit feedback over hoe het gesprek verlopen 
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was. Dus als de ouders al niet betrokken werden ja dan kan je achteraf zeggen dat het normaal was dat er naar 

de kinderen niet gekeken werd.” 

Naast de ervaringen die ze zelf al dan niet hadden met de hulpverlening volgen hier enkele wensen 

tot contact met de hulpverleners van hun broer of zus. 

“Hulpverlening voor de kinderen is een stap die de ouders moeten zetten. Maar als de ouders er al niet aan toe 

zijn om hulp te krijgen dan de kinderen zeker niet. Want ik denk dat onze nood hoger was dan die van onze 

ouders, oké voor hen was het ook zwaar maar wat dat als stempel heeft gezet om je emotionele leven als kind, 

dat is immens. Het is eigenlijk iets van de ouders, het is jammer, we willen de ouders geen schuld geven maar 

dikwijls ligt er toch heel veel aandeel bij de ouders, hoe zij het ervaren, hoe zij er mee omgaan en het 

verwerken.” 

“Vroeger dacht ik je moet eerst de ouders meekrijgen vooraleer je de kinderen meekrijgt. Maar nu denk ik als je 

meteen die kinderen erin meeneemt en gesprekken hebt met die kinderen want sowieso zijn er letsels bij de 

broers en de zussen dan maken die kinderen daarin toch een evolutie los van het feit dat de ouders blijven 

stilstaan. De kinderen zijn dan ten minste geholpen en hun leven is zo minder gehypothekeerd ondanks het feit 

dat de ouders zelfs niets ondernemen.”  

(Linde) 

“Ik ben zelf lang actief geweest in de jeugdbeweging en soms hadden we kindjes waarvan de moeder in de 

psychiatrie was en als die kindjes zelf in hun eigen woorden durven te verwoorden hoe ze zich voelen tegen de 

mensen die met hen bezig zijn dan was dat echt al dag en nacht verschil. We hadden eens een jongetje en 

opeens nadat ik hem al twee jaar in mijn groep had, had hij op een kamp een slechte dag en hij vertelde dat zijn 

moeder niet goed was omdat ze een frontaal letsel had en heel agressief was maar aan de manier waar hij dat 

vertelde merkte je van dit kind snapt het niet. Maar als kind snap je dat ook niet, maar als je dat eens kan 

vertellen in je eigen woorden aan een vriendje of je leidster of aan de psychologe of hulpverlener dan kunnen zij 

daar al veel doen. Als kind, je voelt je slecht op de scouts en je leidster zegt ‘allez potverdorie, doe eens wat 

mee’ maar moest je gewoon kunnen zeggen van ‘mijn zus is niet goed, ze heeft dit of dat gedaan’ dan kan je je 

als leidster daar wat aan aanpassen en dat kind heeft daar dan ook voordeel aan, maar als dat kind dat nooit 

leert om dat gedrag te benoemen en dat te zien als een karaktereigenschap van zijn zus en niet als zijn slechte 

zus maar als zijn zus die slechte gewoontes heeft dan maakt dat al een wereld van verschil.” 

(Lotte) 

Tot slot willen de zussen nog een misverstand uit de wereld helpen. Het is niet omdat je opgroeit met 

een broer of zus met psychische problemen dat je er geen problemen mee hebt om, om te gaan met 
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andere mensen met psychische problemen. Voor sommige zussen heeft het zijn sporen nagelaten in 

het contact met andere mensen met psychische problemen. 

“Op school is er een vader van een kind met psychische problemen die me enkele keren heeft bedreigd. Ik ben 

geschrokken van hoe bang ik was van dat onvoorspelbare. Ik wil dat niet meer, ik wil dat een halt toeroepen. 

Daarom mis ik Ben ook niet. Ik weet dat liefde heel belangrijk is maar ik kan niet zeggen dat als ik aan Ben denk 

ik liefde denk. Ik heb veel pogingen ondernomen, maar een vanzelfsprekende liefde is er niet.” 

(Linde) 

“Nu ja, als er al een voordeel is aan het opgroeien met een broer of zus met psychische problemen dan is het dat 

ik altijd oog heb gehad voor mensen die anders zijn, of marginaal, alle marginaal is zo’n raar woord, maar 

mensen die op één of andere manier geen aansluiting vinden bij de normale groep. Maar ik kan het niet aan als 

het psychologisch is. Fysisch, al wat je wil, maar psychologisch echt niet.”  

 “Vandaar ook die allergische reactie, het is nu wel verbeterd maar het is lange tijd echt een allergische reactie 

geweest voor mensen met psychische problemen.”   

(Valerie) 
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DEEL IV: Discussie & Conclusie 
In het vorige deel van deze thesis werd kennis gemaakt met vier zussen van personen met psychische 

problemen. Hun ervaringen, gevoelens en verhalen vormden de kern van dit onderzoek. In dit vierde 

en laatste deel worden de verhalen – en hiermee ook het onderwerp broers en zussen van personen 

met psychische problemen – opengetrokken door dieper in te gaan op bepaalde thema’s aangekaart 

door de zussen. Op die manier wordt er gepoogd een antwoord te formuleren op de eerder 

voorgestelde probleemstelling en afgeleide onderzoeksvragen. Hierop volgend wordt er kort 

ingegaan op de relevantie en beperkingen van dit onderzoek. Tot slot worden enkele aanbevelingen 

ten aanzien van de praktijk en toekomstig onderzoek geformuleerd.  

1. Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Wat vertellen personen over hun leven met een broer of zus met psychische 

problemen? 

Wat willen personen vertellen over het samen opgroeien met een broer of zus 

met psychische problemen?  

De verhalen die de zussen brachten zijn vier unieke verhalen met elk hun eigen ervaringen, 

belevingen en accenten. Eén voor één brachten ze een bij momenten ontroerende getuigenis over 

hoe het is om op te groeien met een broer of zus met psychische problemen. In dit thesisonderzoek 

ging het hem niet om het vertellen van goede verhalen. Het ging hem net om het vertéllen van de 

verhalen of zoals De Belie en Van Hove (2005, p.133) het zeggen “Het vertellen van een verhaal is 

minstens even belangrijk als het verhaal zelf. Het vertellen schept kansen tot ontmoeting en 

ontdekking. De mensen die het verhaal brengen, brengen ons hun visie van hun geschiedenis. Zij 

stellen hun verhalen ter beschikking, zij zijn onze gidsen bij een ontdekkingstocht zonder 

routeplanner. Zij vertellen ons over wat er al geweest is, over nu en over hun toekomstdromen en dit 

in verschillende lagen.”  

De zussen brachten in de eerste plaats een verhaal over hun broer of zus met psychische problemen 

en pas in de tweede plaats een verhaal over zichzelf. Het vergde actieve aansporing van de 

onderzoeker om de participanten aan te moedigen zichzelf hoofdrolspeler te maken van hun eigen 
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verhaal. Het leek alsof de zussen het altijd gewoon geweest zijn dat hun broer of zus op de eerste 

plaats kwam en dat het pas dan hun beurt was. De zussen vertelden zo heel veel over hun broer of 

zus maar het vergde tussenkomst van de onderzoeker om te weten te komen hoe ze zich daar dan 

zelf bij hebben gevoeld. Naarmate de gesprekken vorderden vlotte ook het spreken over zichzelf. 

Hierin ziet de onderzoeker de bevestiging dat het belangrijk is om broers en zussen van personen 

met psychische problemen aan het woord te laten en hen zo te tonen dat wat zij hebben ervaren en 

wat zij te zeggen hebben van belang is en gehoord moet worden. De onderzoeker ziet hierin dan ook 

een startpunt voor de ‘self-advocacy’ van de zussen waarbij in dit onderzoek de zussen geholpen 

worden om op te komen voor hun eigen stem, standpunten, ervaringen en wensen. Deze 

vaardigheden helpen je controle te krijgen op je eigen leven en op termijn zelf in staat te zijn je eigen 

stem te laten gelden. De term ‘self-advocacy’ – die zijn oorsprong kent in de 

burgerrechtenorganisatie voor mensen met een beperking – spreekt groepen mensen aan op hun 

mogelijkheid voor zichzelf op te komen (Fiedler & Danneker, 2007). Ook broers en zussen van 

personen met psychische problemen kunnen hierop aangesproken worden. Door middel van het 

beluisteren en laten vertellen van hun verhalen wordt een stap in die richting van ‘self-advocacy’ 

gezet. Verder was het voor de zussen belangrijk een beeld te kunnen schetsen dat volledig was. Zo 

bevatten de verhalen elementen over wanneer voor het eerst bleek dat er iets met hun broer of zus 

aan de hand was, wat er aan de hand was, wat er toen gebeurde, hoe iedereen hiermee omging, hoe 

het de broers en zussen op school verging, hoe het nu gaat enz. Met vele voorbeelden gaven ze elk 

op hun manier hun verhaal vorm. De onderzoeker ervoer zo bij de zussen een hoge nood om gewoon 

te kunnen vertellen. De taak van de onderzoeker werd hier dan ook vooral een opdracht van actief 

luisteren. Het gegeven dat het gesprek plaatsvond in het kader van een wetenschappelijk 

thesisonderzoek werd naar de achtergrond verschoven waardoor een één-op-één gesprek in een 

ontspannen sfeer tussen twee personen plaatsvond in plaats van een gesprek tussen onderzoeker en 

participant. Voor de onderzoeker ontstond zo de ruimte om te luisteren naar de verhalen van de 

participanten waardoor het mogelijk werd een reflectieve dialoog aan te gaan waardoor zo hun 

mening over een bepaald thema kon geïnterpreteerd worden (Bruce, 2008). 

Verder brachten de zussen een verhaal zonder veel positieve noten. Nochtans beschrijven Wilson, 

Blacher & Baker (1989) en McHale & Gamble (1989) verschillende positieve relaties tussen broers en 

zussen met en zonder beperking. Uit verschillende literatuurbronnen blijkt immers ook dat het 

hebben van een broer of zus met een beperking naast risico- ook beschermende factoren heeft zoals 

verhoogde empathie, tolerantie, sensitiviteit, rijpheid en verantwoordelijkheid (Baker & Eisenberg, 

1998; Rodger & Tooth, 2004). Ook in onderzoek naar de broer-zusrelatie tussen broers en zussen van 
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personen met schizofrenie komen gelijkaardige resultaten naar voor (Greenberg, Greenley, & 

Benedict, 1994; Horwitz, 1994; Lukens et al., 2004; in: Dimitropoulos, Klopfer, Lazar & Schacter, 

2009). Maar uit de verhalen van de zussen in dit onderzoek komen deze beschermende factoren 

echter niet naar voor. Integendeel, zo spreken de zussen van een afkeer tegenover deze doelgroep in 

plaats van een verhoogde empathie, tolerantie of sensitiviteit. Ook als de zussen gevraagd worden 

naar positieve herinneringen of gevoelens gerelateerd aan hun broer of zus met psychische 

problemen dan worden er op één uitzondering na geen voorbeelden geformuleerd. De zussen gaven 

ook letterlijk aan dat dit gewoon niet het geval was. ‘Mijn zus was niks dan last’. Stoneman (2005) 

formuleert dat de tevredenheid over de relatie die iemand met zijn broer of zus heeft, afhangt van 

de aanvaardbare rol die elke broer en/of zus heeft in die broer-zusrelatie. Uit de bevindingen van dit 

onderzoek zou dus kunnen geconcludeerd worden dat de zussen er niet in slagen een aanvaardbare 

rol in die relatie te vinden. Tot slot brachten de zussen vooral een verhaal van een moeilijke jeugd 

getekend door de complexiteit die het opgroeien met een broer of zus met psychische problemen 

met zich meebrengt. Een verhaal van verdriet, angst, schuldgevoelens maar ook een verhaal van 

begrip, begrip voor de ouders die ondanks de moeilijke opvoedingssituatie het beste wilden voor de 

kinderen, voor al hun kinderen.  

Welke zijn de thema’s die spelen bij broers en zussen van personen met 

psychische problemen? 

De thema’s die spelen bij de zussen waren uit elk van de vier verhalen vrij duidelijk te distilleren. Bij 

de analyse van de verhalen viel op dat de zussen onafhankelijk van elkaar over gelijkaardige 

onderwerpen praatten. Om het overzicht te bewaren, werd in Deel III besloten de thema’s te 

groeperen onder vier verschillende clusters. Deze clusters worden hier nu open getrokken en kritisch 

besproken.  

Cluster I: Psychologische aspecten 

De zussen gaven in hun verhalen aan dat ze als kind vaak bang waren voor hun broer of zus. Volgens 

Blandon & Volling (2003) is elke broer-zusrelatie in de kindertijd gekenmerkt door rivaliteit en 

conflict maar wordt dit nog versterkt wanneer één van de broers of zussen een angststoornis of een 

andere psychische problematiek heeft. De broer-zusrelatie tussen deze kinderen wordt dan meer 

gekenmerkt door rivaliteit, conflicten en controle in plaats van warmte in vergelijking met broers en 

zussen die geen psychische problemen hebben (Barett, Fox & Shortt, 2002). Naast de angst die uit 

deze moeilijke broer-zusrelaties voortvloeide, ervoeren de zussen ook vaak gevoelens van jaloezie 
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omdat hun broer of zus omwille van hun problemen door de ouders vaak anders behandeld werd. Dit 

anders behandelen van de kinderen door de ouders wordt ‘differential parenting’ genoemd en staat 

voor verschillen in het opvoeden van kinderen binnen één gezin. Kinderen gaan niet altijd 

protesteren tegen een andere manier van opvoeden dan bij hun broer of zus, zolang ze betekenis 

kunnen vinden in dat verschil en het verschil als eerlijk ervaren (Kowal et al., 2002; McHale et al., 

2000). Uit deze gevoelens van jaloezie van de zussen zou met andere woorden kunnen 

geconcludeerd worden dat de zussen het anders behandelen van hun broer of zus met psychische 

problemen door hun ouders vaak niet als eerlijk hebben ervaren.  

Cluster II: Interacties 

 Broers en zussen voorzien tijdens hun jeugd in een context voor sociale en emotionele ontwikkeling 

waarbij broers en zussen de eerste mogelijkheid bieden om als kind relaties aan te gaan. Broers en 

zussen vormen de bron bij uitstek voor gezelschap, intimiteit en emotionele steun (Buhrmester & 

Furman, 1985; Buhrmester, 1992; Lempers & Clark-Lempers, 1991; Dunn, 1993; Updegraff & 

Obeidallah, 1999; in Crouter, McHale & Updegraff, 2002). Daarnaast zijn broers en zussen – naast de 

leeftijdsgenootjes op school - de belangrijkste speelkameraadjes voor kinderen. Uit de verhalen van 

de zussen bleek dat interacties met een broer of zus met psychische problemen – zoals samen spelen 

– niet vanzelfsprekend zijn. Daarnaast waren de interacties tussen de zussen en hun ouders ook niet 

altijd even gemakkelijk. De zussen hadden vaak het gevoel door hun ouders onder druk gezet te 

worden om het beter te (moeten) doen dan hun broer of zus met psychische problemen. Dit is een 

opmerkelijke bevinding als je weet dat verschillende onderzoekers (Dimitropoulos, Klopfer, Lazar & 

Schacter, R., 2009; Karwautz et al., 2001) hetzelfde vinden maar dan bij de broers en zussen met de 

psychische problematiek. Hieruit kunnen we concluderen dat zowel broers als zussen met en zonder 

psychische problemen gevoelens van druk ervaren om het beter of anders te doen. 

Cluster III: Link met de context 

De zussen vertelden dat de psychische problematiek van hun broer of zus door hun ouders als een 

taboe werd afgedaan, iets waar zowel binnen- als buitenshuis niet over werd gesproken. Uit 

onderzoek van Seifter (2009) blijkt dat er in sommige families – omwille van de pijn en het stigma dat 

verbonden wordt aan de stoornis of problemen van zoon of dochter – sprake is van ontkenning en 

een wens tot normalisering waardoor het probleem op zich genegeerd wordt. Uit de verhalen van de 

zussen blijkt dit erg duidelijk. Zo zijn er zussen die vertellen dat hun ouders bij hun broer of zus nooit 

een diagnose hebben laten stellen uit angst voor het resultaat hiervan. Doordat dit nooit gebeurt is – 
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en zo het psychische probleem van de broer of zus werd genegeerd – werd het spreken hierover voor 

de zussen ook taboe. Hierbij is dit niet alleen het geval in de thuissituatie van de zussen maar ook in 

de maatschappij is er sprake van een taboe wat betreft  de psychische problemen van personen. Het 

is een onzichtbare beperking. In tegenstelling tot iemand die blind is of in een rolstoel zit zie je niet 

meteen duidelijk wat er aan de hand is bij iemand met psychische problemen. Beresford (2000) en  

Trivedi & Wykes (2002) stellen dat mensen met een psychiatrische geschiedenis en labels één van de 

laatste gemarginaliseerde groepen zijn waarnaar binnen de ‘disability studies’ geluisterd wordt. 

Binnen deze ‘disability studies’ gaat men uit van de aanname dat de nadelen die mensen met een 

beperking ervaren vooral een reflectie zijn van hoe de maatschappij deze beperkingen definieert 

(Society for Disability Studies, 2010). Aangezien mensen met psychische problemen pas zo laat in het 

vizier van de ‘disability studies’ zijn gekomen betekent impliciet dat de problemen eigen aan het 

hebben van psychische problemen lange tijd werden gezien als persoonlijk gerelateerde problemen. 

Het was bijgevolg geen probleem van de maatschappij maar een probleem van het individu. 

Gedurende lange tijd moest de persoon met psychische problemen zich aanpassen aan de 

maatschappij in plaats van omgekeerd. De personen die er niet in slaagden zich aan te passen aan de 

maatschappij, vielen er uit en werden zo gemarginaliseerd. Dit verklaard ook de hele taboesfeer rond 

het hebben van psychische problemen. Hoewel onder invloed van de ‘disability studies’ hierin 

verandering aan het komen is, blijft het voor mensen met psychische problemen moeilijk om komaf 

te maken met deze taboesfeer. Uit de verhalen van de zussen blijkt dat dit ook voor de ouders en de 

broer en zussen van personen met psychische problemen het geval is.  

Cluster IV: Zussen als actoren 

Uit de verhalen van de zussen blijkt dat je als zus een actor bent in je eigen leven maar ook in dat van 

je broer of zus met psychische problemen. Zo zijn sommige zussen zich bewust van de rol die zij in de 

toekomst te vervullen zullen hebben wanneer hun ouders er niet meer zullen zijn. De belangrijke 

zorgfunctie voor hun broer of zus zal van de ouders moeten worden overgenomen. Ook Begun, 

Seltzer & Wyngaarden Kraus (1991) vonden gelijkaardige bevindingen in hun onderzoek. Zo stellen zij 

dat het mogelijk is dat wanneer de ouders ouder worden de balans van verantwoordelijkheid en 

steun voor de broer of zus met een beperking verschuift van de ouders naar de broers en zussen, die 

de nieuwe generatie van zorgdragers zullen vormen. Het is ook mogelijk dat in de toekomst de 

broers en zussen mogen aannemen dat ze de zorg zullen moeten opnemen voor hun ouder 

wordende ouders én hun broer of zus met een beperking. Uit de verhalen blijkt dat de zussen zich 

hiervan bewust zijn maar hier niet allen voor open staan. De zussen zijn niet alleen een actor in de 
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relatie met hun broer of zus met psychische problemen maar ze zijn dat ook ten opzichte van de 

ruimere doelgroep van personen met psychische problemen. Verschillende zussen wilden in hun 

verhaal duidelijk maken dat het niet betekent dat het hebben van een broer of zus met psychische 

problemen inhoudt dat ze goed kunnen omgaan met personen met psychische problemen in het 

algemeen. Integendeel, de zussen uit dit onderzoek geven immers te kennen eerder een ‘allergische 

reactie’ te hebben tegenover deze doelgroep. Gelijkaardig onderzoek dat zich focust op de gevoelens 

van broers en zussen van personen met psychische problemen tegenover deze doelgroep werd 

echter niet gevonden. Tot slot zijn de zussen ook een actor in het contact met de hulpverlening van 

hun broer of zus. Daar de volgende onderzoeksvraag zich hier concreet op focust wordt de 

bespreking hierover daar verder gezet. 

Wat is de positie van broers en zussen van personen met psychische problemen 

binnen de hulpverlening en hoe ervaren ze deze hulpverlening? 

Uit dit onderzoek blijkt dat de positie van de zussen in de hulpverlening zo goed als onbestaande is. 

Of anders gezegd, de zussen uit dit onderzoek hebben zo goed als geen contact met de hulpverlening 

in functie van de zorg voor hun broer of zus met psychische problemen ervaren. Ook voor eigen 

persoonlijke ondersteuning blijken ze de weg naar de hulpverlening niet gevonden te hebben. Omdat 

er een verschil is tussen deze beide situaties worden deze hieronder apart toegelicht. 

Contact met hulpverlening in functie van de zorg voor broer of zus met psychische problemen 

Bij alle vier de zussen was er hulpverlening ingeschakeld voor hun broer of zus met psychische 

problemen. Bij twee zussen was er helemaal geen contact tussen de zussen en de hulpverleners van 

hun broer of zus. Bij de andere twee zussen was dit contact er onder de vorm van bezoeken tijdens 

de opnameperiodes van broer of zus. Deze contacten gebeurden op initiatief van de zussen zelf. Er 

was echter geen actief contact tussen de hulpverleners van de behandelde broer of zus en de zussen. 

Slechts bij één zus is er eenmalig contact geweest met de hulpverleners op initiatief van de 

hulpverleners zelf. Men wilde een inschatting kunnen maken over het sociale netwerk van hun cliënt. 

Deze bijeenkomst gebeurde niet met de zus alleen maar samen met het hele gezin. Alle zussen 

vertelden dat er wel contact was tussen hun ouders en de hulpverleners maar dat ook dit vaak stroef 

en eenzijdig verliep. De zussen vinden dat de feedback naar hun ouders toe ook zeker beter kon.  
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Er kan met andere woorden geconcludeerd worden dat de hulpverleners van de broers en zussen 

met psychische problemen – uit dit onderzoek – op een eenmalig contact na geen toenadering 

zoeken naar de broers en zussen als deel van het sociaal netwerk van hun cliënten. Potentiële 

redenen hiervoor kunnen zijn dat er geen middelen en tijd beschikbaar zijn om hier ruimte voor te 

maken. Maar het kan ook zijn dat de hulpverlening op dit moment geen oog heeft voor de broers en 

zussen van hun cliënten als mogelijke bronnen van informatie of steun in de zorg voor hun cliënten. 

Dit is jammer aangezien de zussen unaniem uitspreken dat ze graag meer betrokken waren geweest 

bij de hulpverlening voor hun broer of zus. De zussen zien dit als een gemiste kans voor de 

hulpverleners. Niet alleen zijn zij er van overtuigd dat zij als broer of zus een ander beeld dan 

afkomstig van hun ouders kunnen schetsen, wat tot nieuwe inzichten bij de hulpverleners zou 

kunnen leiden. Bovendien zien de zussen in het contact met de hulpverleners niet alleen een 

mogelijkheid om een steentje bij te dragen tot de zorg voor hun broer of zus maar ook een manier 

om meer te weten te komen over de problematiek van hun broer of zus. Ze zijn er van overtuigd dat 

dit hun begrip voor het soms moeilijke en gevaarlijke gedrag van hun broer of zus aanzienlijk zou 

kunnen verbeteren, waardoor misschien zelfs het ontwikkelen van een betere relatie dan nu het 

geval is, mogelijk zou zijn. Dit is ook wat gevonden werd in eerder onderzoek. Sommige kinderen 

vertelden dat ze door contact met de hulpverleners onder de vorm van steungroepjes meer besef 

hadden van de verschillende noden van hun broer of zus, ze meer appreciatie hadden voor de 

ervaringen en sterktes van mensen met een beperking en dat ze leerden hoe ze meer behulpzaam 

konden zijn (Dyson, 1998). Ook Friederich, Lively & Rubenstein (2008) vonden gelijkaardige 

resultaten. Zij identificeerden psycho-educatie, het besef dat de broer of zus met de psychische 

problemen niet de schuldige is voor zijn eigen problemen en acceptatie van de consequenties van de 

problemen van de broer of zus als copingbronnen die de basis vormen voor het ontwikkelen van een 

positieve broer-zusrelatie. Het zijn net de hulpverleners die voor deze inzichtverwerving aan de hand 

van psycho-educatie kunnen zorgen. De zussen zien het gebrek aan contact tussen hen en de 

hulpverleners van hun broer of zus echt als een gemiste kans maar vinden hierbij niet dat het hun 

taak is om de hulpverleners van hun broers en zussen hierover aan te spreken. Davis (2000) bevestigt 

in zijn onderzoek wat de zussen hier brengen. Volgens hem kan de hulpverlening veel leren van de 

sociale praktijken van mensen die personen met een beperking omringen. 

Contact met hulpverlening voor persoonlijke ondersteuning 

Naast dit zo goed als onbestaande contact tussen de zussen en de hulpverleners van de broers en 

zussen met psychische problemen is er al helemaal geen contact tussen beide partijen geweest 
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waarin het welzijn van de zussen voorop stond. Op geen enkel moment werd door de hulpverlening 

de vraag gesteld of de zorg geuit naar de broers of zussen van hun cliënten, over hoe zij zich voelen 

en hoe ze omgaan met de problemen van hun broer of zus. Ook hier zijn alle zussen unaniem 

wanneer ze stellen dat ze allen graag zelf hulp gekregen hadden bij het omgaan met de problemen 

van hun broer of zus. Voor de een zou het volstaan om gewoon tegen iemand te kunnen praten, de 

ander zocht dan weer een antwoord om te leren om gaan met de angsten die het samen opgroeien 

met een broer of zus met psychische problemen met zich meebrengt. Deze wens van de zussen 

wordt ook in onderzoek van Friederich, Lively & Rubenstein (2008) bevestigt. In hun studie uitten de 

broers en zussen van personen met schizofrenie een grote wens om meer informatie rond de 

stoornis van hun broer of zus te krijgen. Ook meer en betere toegang tot diensten specifiek voor 

broers en zussen van personen met psychische problemen behoorden tot de wensen van de zussen 

in dit onderzoek. 

Naast de taak die hier voor hulpverleners ligt verscholen, wezen de zussen ook op een mandaat dat 

bij de ouders ligt. Zo vinden de zussen dat het niet alleen de hulpverleners zijn die hierin een stap te 

zetten hebben, ook de ouders zijn hier belangrijk. Wanneer de ouders met moeite contact zoeken 

met de hulpverlening voor hun kind met psychische problemen omdat ze verloochenen dat er iets 

aan de hand is, dan zijn de zussen van mening dat hulpverlening voor hen al helemaal niet zal 

worden georganiseerd.  Volgens Seifter (2009) is het niet ongewoon voor ouders om hun kinderen 

zonder problemen weg te houden van de hulpverlening voor hun kind met problemen als van 

hulpverlening in het algemeen. Hun motivatie hiervoor is bescherming van zowel het kind zonder als 

met problemen. De ouders willen de privacy van hun kind met problemen beschermen terwijl ze hun 

kind zonder problemen afschermen van de problemen van de broer of zus die hen wel eens zou 

kunnen beïnvloeden. Een algemeen aanvaarde opvatting is immers dat waar niet over gesproken 

wordt en wat niet geweten is ook niet pijnlijk kan zijn. Seifter (2009) benadrukt echter dat het 

tegenovergestelde waar is. Hulpverleners gaan soms mee in deze beschermingsreflex van de ouders 

en vergeten vaak de broers en zussen van hun cliënten uit te nodigen of zelfs  naar hen te vragen. 

Kinderen zijn echter heel gevoelig voor spanning en hebben vaak snel door wanneer er iets aan de 

hand is, ook al wordt het bijvoorbeeld door hun ouders niet benoemd. Wanneer de hulpverleners 

maar ook de ouders, de andere kinderen bij de hulpverlening betrekken, worden de kinderen in de 

mogelijkheid gesteld vragen te stellen en hun gevoelens te identificeren in plaats van ze op hun 

eentje proberen gestalte te geven. 
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Wanneer broers en zussen zelf de stap naar ondersteuning zetten, dan nog zijn ze vaak afhankelijk 

van hun ouders – denk maar aan de financiële kant en vervoer – voor de realisatie van die 

hulpverlening. Niet alleen is er nood aan sensitiviteit bij de hulpverleners voor deze hulpvraag van de 

broers en zussen maar ook het mandaat van de ouders moet er zijn. 

Uit dit onderzoek kan dus geconcludeerd worden dat noch ouders noch hulpverleners op dit moment 

sensitief genoeg zijn voor de nood aan ondersteuning van de broers en zussen van personen met 

psychische problemen. Er is vandaag immers weinig tot geen impuls vanuit de hulpverlening om na 

te gaan hoe het met het welzijn van de broers en zussen die opgroeien met een persoon met 

psychische problemen gesteld is. 

Wat willen broers en zussen van personen met psychische problemen graag 

weten, vragen of vertellen aan andere broers of zussen van personen met 

psychische problemen? 

Deze onderzoeksvraag vormde in dit onderzoek een ultieme manier om na te gaan of er na het 

vertellen van hun verhaal nog zaken zijn die bij de zussen spelen. Wat willen de zussen nog weten, 

wat willen ze vragen of vertellen waardoor hun stem nog dat ietsje luider kan worden? 

Het antwoord van de zussen is ook hier unaniem. Allen worstelen ze met het vormgeven van de 

relatie met hun broer of zus. Bij de één lukt dit al beter dan bij de ander. Zo vragen sommigen zich 

luidop af of er wel een band is? Waarop ze meteen zeggen dat ze natuurlijk een band hebben, een 

bloedband omdat ze nu eenmaal broer en zus zijn. Maar tegelijk geven ze toe dat het niet voelt alsof 

ze een band hebben, en ze voelen zich schuldig, ze willen zich zo niet voelen. Hun meest prangende 

vraag naar andere broers en zussen van personen met psychische problemen is dan ook hoe zij er in 

slagen die band – die er onlosmakelijk is – vorm te geven. Hoe geef ik vorm aan de relatie met mijn 

broer of zus die mij het leven soms toch zo zuur maakt? De zussen zijn op zoek naar zaken of 

activiteiten die ze kunnen samen doen om die relatie te verbeteren en ze willen graag andere broers 

en zussen ontmoeten. 

Ook willen ze andere broers en zussen iets vertellen. Zo wil Lotte het volgende vertellen aan andere 

broers en zussen van personen met psychische problemen: 

“Mensen die een broer of een zus hebben met psychische problemen die voelen zich soms schuldig. Van had ik 

niet beter wat meer interesse moeten tonen, of was ik er niet beter wat meer geweest. Dat gevoel heb ik wel 

soms, zo het gevoel van doe ik wel genoeg, hij zegt het me niet, maar ik wil het wel weten, doe ik genoeg voor 
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je of wil je dat ik meer doe, maar dat gaat zo moeilijk want aan hem moet ik het niet vragen want hij zal zeggen 

nee dat moet je niet doen voor me. Je zou dat eens écht willen weten, van wat heb jij nu nodig, wat kan ik nu 

voor je betekenen want soms denk ik dat ik de bal mis sla. Ik zou wel eens willen weten wat dat andere mensen 

doen voor hun broer of zus. Wat doen ze voor hen, in welke mate laten die hen toe? Soms lijkt het alsof ik niet 

veel doe voor mijn broer, want ja wat doe ik eigenlijk, ja op bezoek gaan, da’s niet veel maar hij laat ook niet 

meer toe maar mochten we tot iets concreet kunnen komen dan zou dat misschien helpen maar ik weet niet 

hoe.” 

Linde wil hen dit vertellen: 

“Ze moeten er veel over vertellen, over praten zodat het zich niet vastzet in hun leven. Het kan misschien wel 

een meerwaarde zijn om zo’n broer of zus te hebben omdat je leert andere dingen in het leven te relativeren. Je 

krijgt een stukje rijpheid mee daardoor.” 

En zo heeft vast elke broer of zus van personen met psychische problemen iets te vertellen of te 

vragen. Met dit thesisonderzoek heeft de onderzoeker niet alleen vier zussen die kans gegeven, ook 

is de aanzet gegeven om hopelijk nog veel andere broers en zussen te laten vertellen en te helpen de 

weg te vinden die ze zoeken in de relatie met hun broer of zus met psychische problemen. 

2. Relevantie van dit onderzoek 

Dit thesisonderzoek wil in de eerste plaats de aandacht vestigen op het bestaan van broers en zussen 

van personen met psychische problemen als vergeten doelgroep. Zoals uit het literatuuronderzoek 

van deze thesis mocht blijken werd er de laatste jaren meer en meer onderzoek verricht naar broers 

en zussen van personen met beperkingen. Daarin bleken broers en zussen van personen met 

psychische problemen vaak een onderbelichte doelgroep. Met deze thesis werd gepoogd hieraan 

tegemoet te komen. De onderzoeker is zich er van bewust dat dit thesisonderzoek slechts een 

verkennende aanzet is, vandaar ook de exploratieve aard van dit onderzoek.  Toch is het aanboren 

van een ‘vergeten’ doelgroep een wetenschappelijke meerwaarde. Niet alleen werden broers en 

zussen van personen met psychische problemen hier in de ‘picture’ gezet, ze kregen ook een stem 

door zelf aan het woord gelaten te worden rond hun belevingen en ervaringen in het opgroeien met 

een broer of zus met psychische problemen. Daarnaast bood dit thesisonderzoek de zussen de 

mogelijkheid om andere zussen van personen met psychische problemen te ontmoeten, ervaringen 

uit te wisselen en vragen al dan niet beantwoord te krijgen. Dit thesisonderzoek heeft bij de 

verschillende betrokken zussen ook heel wat los gemaakt. Zo vertelde een zus dat meewerken aan 
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dit onderzoek en simpelweg gewoon eens haar verhaal kunnen doen voor haar ‘therapeutisch’ heeft 

gewerkt. Ze kon voor zichzelf een stand van zaken opmaken, en besefte ze zo dat ze al veel meer 

verwerkt had dan ze eigenlijk totnogtoe dacht. Een andere zus vond de ontmoeting met de andere 

zussen dan weer heel verrijkend en bevrijdend: ‘Ik ben niet alleen en zij voelen net wat ik voel’. 

Hatfield & Lefley (2005) bevestigen dit en stellen dat ervaringsuitwisseling door de betrokkenen vaak 

als heel ondersteunend wordt ervaren. De pijn en lasten die de betrokkenen voelen blijken niet tot 

hun individu beperkt te zijn. De erkenning die ze door deze ervaringsuitwisseling krijgen werkt vaak 

helend en leerrijk doordat ze van elkaar kunnen leren hoe ze kunnen omgaan met verschillende 

aspecten van het samen opgroeien met een broer of zus met psychische problemen. Ook kunnen de 

inzichten die de resultaten bevatten waardevol zijn voor andere broers of zussen, ouders of voor 

professionelen die met deze informatie kunnen rekening houden in de opvoeding of hulpverlening 

aan broers en zussen van personen met psychische problemen (Rodger & Tooth, 2004). Voor ouders 

kan dit onderzoek een ‘eye opener’ zijn. Vele ouders zijn zich door de energie die de zorg voor hun 

kind met psychische problemen van hen vergt misschien niet bewust van hoe het hun andere 

kinderen vergaat.  

Ook voor de hulpverlening heeft dit onderzoek zijn relevantie. Hier stellen enkele zussen immers 

duidelijk wat ze denken en verwachten van de hulpverlening. Dit onderzoek vormt hierbij een oproep 

tot de hulpverlening aan personen met psychische problemen om hun zorg voor hun cliënten en hun 

sociaal netwerk te herdenken. Hiervoor kunnen er verschillende aanbevelingen geformuleerd 

worden maar niet zonder eerst op de beperkingen van dit onderzoek in te gaan. 

3. Beperkingen van dit onderzoek 

Niettegenstaande de relevantie van dit onderzoek kunnen er ook verschillende beperkingen 

geformuleerd worden. Eerst en vooral is er de kleine sample grootte van dit onderzoek. Niet alleen 

bleek de doelgroep van dit onderzoek moeilijk bereikbaar, diegenen die bereikbaar waren stonden 

weigerachtig tegenover deelname aan het onderzoek. Als argumenten werd meermaals aangegeven 

dat de onderzoeksonderwerpen nog te pijnlijk waren om een volledige deelname aan dit onderzoek 

te kunnen garanderen. Uiteindelijk vond de onderzoeker toch vier personen bereid mee te werken. 

Generalisatie van de gevonden onderzoeksresultaten wordt hierdoor onmogelijk. Tegelijk kan de 

vraag gesteld worden of dit wel als een beperking dient gezien te worden. De opzet van dit 

onderzoek was immers verkennend van aard waardoor generalisatie geen op zich na te streven doel 
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was. Een kleine sample grootte kan ook een sterkte van onderzoek vormen. Zo ontstaat er bij kleine 

samples de ruimte om in de diepte te gaan onderzoeken in plaats van in de breedte. Daarnaast kan 

wel de terechte vraag gesteld worden of de resultaten bekomen uit het onderzoek met deze vier 

personen geen vertekend beeld van de werkelijkheid geven. Je zou er immers kunnen vanuit gaan 

dat de participanten die instemden om mee te werken hun verleden min of meer verwerkt hebben 

en zich klaar voelen om zaken rond dit onderwerp met de onderzoeker en anderen te delen. 

Anderzijds is het ook mogelijk dat er broers of zussen zijn die helemaal geen problemen hebben met 

hun broer of zus met psychische problemen en zich bijgevolg ook niet geroepen voelen om aan dit 

soort onderzoek mee te werken. Enig bewustzijn hieromtrent is dus aangeraden bij het gebruiken 

van de resultaten. 

 Het bevragen van enkel zussen in dit thesisonderzoek kan ook een beperking zijn. Er kunnen immers 

geen uitspraken gedaan worden rond het feit of bij het bevragen van broers van personen met 

psychische problemen dezelfde thema’s naar boven zouden komen. Verder kan het centraal stellen 

van één doelgroep – zussen van personen met psychische problemen – of één perspectief – het 

opgroeien, de jeugd samen met de broer of zus met psychische problemen – de focus op andere 

perspectieven of doelgroepen verhinderen. Dit is natuurlijk een gevolg van de keuze voor een 

bepaalde doelgroep of perspectief. Desalniettemin kan het een beperking van onderzoek vormen. 

Ook de subjectiviteit van de onderzoeker kan een beperking van dit onderzoek zijn. Alle 

onderzoeksmateriaal werd immers door één onderzoeker geïnterpreteerd. Tot slot kan er nooit een 

volledig beeld gevormd worden van de ervaringen en belevingen van het opgroeien met een broer of 

zus met psychische problemen. Wat wij kennen als ‘werkelijkheid’ en aannemen als ‘de waarheid’ is 

eigenlijk maar een constructie (Leezenberg & De Vries, 2001). Het beeld dat hier door de resultaten 

geschetst wordt is slechts een constructie van wat de participanten hebben willen delen met de 

onderzoeker. Het geeft ons slechts een beeld, een notie van hoe het zou kunnen zijn om op te 

groeien met een broer of zus met psychische problemen, maar hoe het écht is zullen we nooit 

volledig weten. Hiervoor is deconstructie nodig. Er moet ruimte gemaakt worden voor hetgeen dat 

niet of slechts moeilijk gearticuleerd kan worden (Leezenberg & De Vries, 2001). Pas dan zullen we 

dichter komen bij hoe het écht is om op te groeien met een broer of zus met psychische problemen. 

Helaas was in het tijdsbestek van dit thesisonderzoek hier geen ruimte meer voor. 
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4. Aanbevelingen  

In deel twee van deze thesis – het methodologisch kader – werd reeds uit de doeken gedaan dat dit 

onderzoek exploratief van aard is. Het was immers de bedoeling met dit thesisonderzoek een vrijwel 

onaangeroerd deel van het orthopedagogische werkveld te gaan verkennen. Dit impliceert dat er 

verschillende aanbevelingen naar verder onderzoek rond deze doelgroep te maken zijn. Daarnaast 

vloeien de aanbevelingen die hieronder geformuleerd worden voort uit de beperkingen van dit 

onderzoek die hierboven aangehaald werden. Volgend uit de derde onderzoeksvraag kunnen er ook 

naar de praktijk van hulpverleners toe aanbevelingen worden geformuleerd. 

4.1 Aanbevelingen voor de praktijk 

Uit het antwoord op de derde onderzoeksvraag mag duidelijk zijn dat de zussen wensen meer 

betrokken te worden bij de hulpverlening aan hun broer of zus. Daarnaast wensen ze ook zelf 

ondersteund te worden door hulpverleners. Geïnspireerd door Seifter (2009) worden hieronder 

verschillende aanbevelingen geformuleerd om de praktijk van hulpverlening aan en samen met 

broers en zussen van personen met psychische problemen te optimaliseren. 

 Wanneer iemand met psychische problemen in contact komt met hulpverlening betrek als 

hulpverleners dan zo snel mogelijk de broers en zussen. Isolatie en uitsluiting wordt hierdoor 

geminimaliseerd en meteen kunnen hun vragen of zorgen worden beluisterd. 

 Verstrek psycho-educatie over de psychische problemen van de broer of zus ook al is er nog 

onzekerheid over de aard van de problemen. Zorg dat dit gebeurt in voor de betrokkenen 

verstaanbare woordenschat en laat vakjargon dus zoveel mogelijk achterwege. 

Misverstanden kunnen zo van de baan geholpen worden. 

 Help een ‘rouwproces’ te faciliteren. Help de broers en zussen om te gaan met de situatie 

zoals ze nu gegeven is en mogelijkheden te zoeken om de broer-zusrelatie verder uit te 

bouwen. 

 Breng broers en zussen samen met andere broers en zussen van personen met psychische 

problemen. Het kan voor broers en zussen een enorme steun zijn om van anderen te horen 

dat ze gelijkaardige omstandigheden ervaren. 

 Probeer de banden tussen de broers en zussen met en zonder psychische problemen aan te 

houden. De bestaande relatie kan vaak zwaar onder druk komen te staan naarmate de 
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consequenties van de psychische problemen meer tastbaar worden. Zoek samen met de 

broers en zussen naar gepaste manieren van betrokkenheid voor beide partijen. 

 Durf toekomstplannen met de broers en zussen te bespreken. Elke broer of zus is bezorgd 

over wat de toekomst gaat brengen. Leg dit open op tafel waardoor er ruimte is om over de 

toekomstplannen te spreken en eventueel beslissingen te nemen. 

 Voorzie in voldoende ondersteuning voor de broers en zussen zonder problemen. Gevoelens 

van angst, jaloezie en schaamte maken deel uit van het leren leven met een broer of zus met 

psychische problemen. Openheid om hierover te spreken werkt therapeutisch en helpt de 

broers en zussen hun broer of zus te accepteren zoals ze zijn. 

Het in acht nemen van deze aanbevelingen zijn al een stap in de goeie richting om tegemoet te 

komen aan de wensen uitgesproken door de zussen in dit onderzoek. 

4.2  Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Een eerste aanbeveling volgt uit de beperking dat dit thesisonderzoek vrij kleinschalig is. Toekomstig 

onderzoek dat grootschaliger en met een grotere steekproef wordt opgevat zou meer 

generaliseerbare resultaten kunnen opleveren. Door een groter aantal broers en zussen van 

personen met psychische problemen te bevragen komen meerdere ervaringen aan bod waaruit 

meerdere en verschillende conclusies kunnen getrokken worden. Het is ook mogelijk dat uit 

meerdere belevingen dezelfde resultaten naar voor komen. Vast staat dat onderzoek met een 

grotere steekproef dan dat in dit onderzoek het geval was, de generalisatie van de resultaten enkel 

maar ten goede kan komen. Niet alleen een aanbeveling tot grootschaliger onderzoek maar ook een 

aanbeveling tot differentiëring van de steekproef kan geformuleerd worden.  Hierbij denk ik dan in 

de eerste plaats aan het bevragen van broers van personen met psychische problemen. Verder kan 

een uitbreiding van de doelgroep met als focus de interacties tussen de broers en zussen van 

personen met psychische problemen als actoren in relatie tot de personen met psychische 

problemen zelf, de ouders, grootouders, de andere broers of zussen van, of zelfs de kinderen van de 

persoon met psychische problemen aanbevolen worden. Zich richten op broers en zussen van 

oudere personen met psychische problemen, broers of zussen die reeds een functie vervullen in de 

zorg voor hun broer of zus met psychische problemen of zelfs jonge broers en zussen die nog steeds 

samenwonen met hun broer of zus met psychische problemen kan een interessante differentiëring 

zijn van de doelgroep bevraagd in dit onderzoek. Hoe gevarieerder de bevraagde populatie, hoe 



‘Laat ons eens aan het woord’                                                                                                                                             
Een exploratief belevingsonderzoek bij volwassen zussen van personen met psychische problemen 

 
 

83 Stéphanie Jonckheere (20051603) – Promotor  Dr. Veerle Soyez – Academiejaar 2009-2010 

 

genuanceerder het perspectief wordt op het opgroeien en samenleven met iemand met psychische 

problemen. Naast het uitbreiden van de te bevragen doelgroep kan een aanbeveling voor verder 

onderzoek ook een verandering van focus van onderzoek inhouden. Zo kan verder onderzoek zich 

naar aanleiding van de voorlaatste onderzoeksvraag richten op het betrekken van broers en zussen 

van personen met psychische problemen door de hulpverlening. Uit deze onderzoeksvraag kwam 

immers naar voor dat de zussen uit dit onderzoek unaniem de wens uitspreken om door de 

hulpverleners van hun broer of zus meer betrokken te worden. De focus van onderzoek bij deze 

hulpverleners leggen zal ongetwijfeld boeiende resultaten opleveren. Zo kan nagegaan worden of de 

hulpverleners vinden dat ze de broers en zussen van hun cliënten voldoende betrekken en hoe ze dit 

doen. Vervolgens kan dan bij de broers of zussen in kwestie nagegaan worden of zij dit contact met 

de hulpverlening ook effectief ervaren en nuttig achten, en of bereikt wordt wat de hulpverleners 

met het contact met de broers en zussen trachten te bereiken. 

Deze aanbevelingen geven alvast voldoende stof voor talloze potentiële onderzoeken. De 

onderzoeker hoopt met deze aanbevelingen – naast deze thesis in zijn geheel – een duwtje in de rug 

te betekenen voor al diegenen die onderzoek willen voeren rond broers en zussen van personen met 

psychische problemen. 
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Bijlage 1 

Formulier Geïnformeerde Toestemming 
In het kader van een thesisonderzoek over de beleving van mensen die een broer of zus hebben met 
een psychische problematiek wil ik u met dit document graag informeren over de opzet en doelen 
van het onderzoek en de verwachtingen rond uw deelname aan dit onderzoek. 
 
Er wordt heel wat onderzoek gedaan naar mensen met een psychische problematiek. Vaak wordt 
hierbij voorbijgegaan aan het feit dat personen, behalve ouders, ook vaak broers of zussen hebben. 
In mijn thesisonderzoek wil ik daarom specifiek ingaan op de vraag hoe het is om op te groeien met 
een broer of zus die psychische problemen heeft.  

Om een antwoord te vinden op deze vraag wil ik met een beperkt aantal mensen proberen na te 
gaan hoe zij alles ervaren hebben. In een gesprek zal ik bij de personen die meewerken aan het 
onderzoek peilen naar hun persoonlijke ervaringen bij het hebben van een broer of zus met een 
psychische problematiek. We zullen hierbij ook nog gebruik maken van fotomateriaal. Tot slot zullen 
we met alle respondenten samen komen om de eerder bekomen bevindingen in een groepsgesprek 
(focusgroep) te bespreken.  

Verder wil ik benadrukken dat alles wat tijdens de individuele gesprekken of het groepsgesprek aan 
bod komt strikt vertrouwelijk blijft en aan niemand zal worden doorgegeven. Ook valt er geen vaste 
tijd te plakken op de duur van de interviews aangezien dit een volledig persoonlijk proces zal zijn.  
 
Ik (naam en voornaam in drukletters aub):  ………………………………………………………………………………….. 
 
Ga ermee akkoord mijn medewerking te verlenen aan dit thesisonderzoek en ga akkoord met de 
volgende voorwaarden: 
  

 Ik begrijp dat de afname van deze interviews kadert binnen een onderzoek dat Stéphanie 
Jonckheere, studente 2e Master Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent, uitvoert in het 
kader van haar opleiding;  
 

 Ik heb voldoende informatie gekregen over het doel van het onderzoek;  
 

 Ik begrijp dat alle gegevens die ik in het kader van dit onderzoek verstrek, geheel 
vertrouwelijk en anoniem zullen worden verwerkt en enkel in functie van onderzoek zullen 
worden gebruikt; 
 

 Ik heb elke vraag in verband met het onderzoek kunnen stellen; 
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 De totale duur van het onderzoek afhangt van mijn eigen medewerking; 
 

 Ik vrij ben zelf te beslissen waarover ik het al dan niet wil hebben; 
 

 Ik weet dat mijn deelname aan het onderzoek op vrijwillige basis gebeurt. 
 

 Ik weet dat ik mijn deelname aan het onderzoek kan stopzetten op elk ogenblik en zonder 
opgave van reden. 
 

 
Voor Akkoord, 
 
              
Datum en handtekening      Stéphanie Jonckheere 
 
 
…………………………………………………    ………………………………………………. 
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Bijlage 2 

Interview 
‘Wat vertellen personen over hun leven met een broer of zus 

met psychische problemen’ 

Datum van invullen: 

Voordat ik u naar uw ervaringen vraag, wil ik eerst iets weten over uw 
levensomstandigheden en uw relatie tot de persoon met psychische klachten. 
 

Familie 

Kunt u me eens uw familie voorstellen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hulpvragen: 
- Kerngezin en uitgebreidere familie? 
- Hoe is jullie relatie? 
- Hoe verloopt het contact? 
- Wat betekent familie voor u? 

 

Broer en/of zus met psychiatrische klachten 

Heeft je broer of zus een diagnose gekregen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hulpvragen: 
- Welke? 
- Wanneer? 
- Hoe is dit gebeurd? 
- Hoe werd het duidelijk dat er iets aan de hand was met je broer of zus? 
- Hoe werd hiermee omgegaan? 
- Werd er hulp ingeschakeld? 
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- Hoe gaat het vandaag? 
- Is er begeleiding, zijn er opnames geweest? 
- Waar kan je broer of zus terecht 

De volgende vragen gaan over de RELATIE en het HUIDIG CONTACT tussen u en uw broer 
of zus met psychiatrische klachten. 
 

Ziet u uw broer of zus nog? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hulpvragen: 
- (indien geen contact meer; hoe is dit gekomen?) 
- Is dit uit eigen beweging? 
- Hoe verloopt het contact? 
- Wie legt contact?  
- Doe je met je broer of zus wel eens leuke dingen samen? Zo ja, wat dan? 

 

Hoe is jullie relatie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hulpvragen: 
- Was het soms moeilijk?  
- Hoe ging je hier mee om?  
- Kan je je relatie vergelijken met de relatie die je hebt met andere broers of zussen? 
- Hoe is de relatie tussen alle broers en zussen onderling? 
- Geef je je broer of zus wel eens raad? 
- Krijg jij wel eens raad van je broer of zus? 
- Maak je wel eens ruzie met je broer of zus? 
- Hebben jij en je zus of broer veel met elkaar gemeen? 
- Heb je soms het gevoel dat je broer of zus jaloers op je was? 
- Hoe erg bewonder en respecteer jij je broer of zus? 
- Krijg je evenveel aandacht van je ouders dan je broer of zus? 
- Hou jij van je broer of zus? 
- Hoe erg kijkt je broer of zus naar je op?  
- Heb je iets van je broer of zus geleerd? 
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- Hoe erg lijk je op je broer of zus? 

 
Hoe ziet u de toekomst van je broer of zus? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hulpvraag: 
- Heb jij hierin een positie? 
- Verwachten je ouders in dit opzicht iets van je of je broers of zussen? 

 
 
Is uw sociale netwerk op de hoogte dat u een broer of zus heeft met psychiatrische problemen? 
Heeft u hier bewust voor gekozen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hulpvragen: 
- Zo ja, hoe reageren ze hier op? 
- Is uw partner en/of kinderen volledig op de hoogte? 
- Hoe gaan zij hier mee om? 

  

De volgende vragen gaan over uw JEUGD samen met uw broer of zus met psychiatrische 
problemen 

Hoe kijkt u terug op uw jeugd? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hulpvragen: 
- Was je gezins- of familiesituatie toen anders? 

 
Wat was het beroep van uw ouders? Is dit ooit veranderd als gevolg van de psychiatrische 
problemen van uw broer of zus? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Had u een regelmatig contact met u grootouders? En met andere familieleden? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Kunt u de relatie eens beschrijven met je ouders? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Hoe zou u de relatie met uw broers of zussen tijdens uw jeugd omschrijven?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hulpvragen: 
- Is deze anders dan nu? 
- Hoe is dit geëvolueerd? 
- Is de relatie verandert sinds het begin van de psychiatrische klachten van u broer of zus? 

 
Hoe probeerden je ouders om te gaan met hun zoon of dochter met psychiatrische problemen en 
hun andere kinderen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hulpvragen: 
- Waarom denkt u dat ze zo hebben gehandeld? 
- Is dit bespreekbaar? 
- Heeft dit een invloed gehad op wie je nu bent? 
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- Heeft dit een invloed gehad op de relatie die jullie nu hebben? 
 
 
Kunt u aan de hand van vijf woorden de relatie tussen u en elk van uw ouders beschrijven? Kunt u 
dit ook doen voor de relatie tussen u en uw broer of zus met psychiatrische klachten? Kunt u deze 
woorden ook illustreren? 

Moeder 

  

  

  

  

  

Vader 

  

  

  

  

  

Broer of zus 

  

  

  

  

  
 
 
 

De volgende vragen gaan over uw persoonlijk welbevinden VROEGER en NU. 

 
 
Zijn er bepaalde  gebeurtenissen die u zijn bij gebleven? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Hoe sta je in het leven? Met welk gevoel? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Is er iets specifieks die u hebt meegenomen of geleerd hebt uit uw jeugd? Is dit gerelateerd aan het 
opgroeien met een broer of zus die een psychiatrische problematiek heeft? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

We hebben nu al heel wat gepraat… 

- Zijn er nog zaken die je graag zou willen vertellen?  
- Wat zou je aan andere broers of zussen van personen met een psychiatrische stoornis willen 

vragen of zeggen? 
- Wat vind je van dit interview? Welk gevoel heb je erbij? 
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Bijlage 3 

Boomstructuur Focusgroep 
 

 

Verwelkoming
Overzicht van 

de 
onderwerpen

Regels van de 
focusgroep + 
Garantie van 

vertrouwelijkheid

Focusgroep 
zelf


