
Uit de pastorale hoek 
 

"Je hoort er toch van te houden" 
 

Onder deze titel heeft Oudervereniging Philadelphia een video 

gemaakt over de gevoelens van broers en zussen t.a.v. hun 

verstandelijk gehandicapte broer of zus. De titel van deze video 

geeft kernachtig het dilemma van deze gevoelens aan. Tijdens de 

broers- en zussendag, die vorig jaar op Eckartdal gehouden werd, 

hebben wij daarover kunnen horen. We willen er in deze bijdrage nog 

eens uitdrukkelijk bij stil staan. 

 

'n jeugd die anders was 

Als kind ben je er niet altijd zo van bewust, dat je broer of zus 

anders is en dat daardoor het gezinsleven ook anders verloopt dan 

bij leeftijdsgenootjes. Dat merk je vaak pas als je wat ouder bent. 

Als je op zoek gaat naar wie je bent, bij vrienden of vriendinnen 

thuis komt. Dan ontdek je de verschillen. Misschien heb je er toen 

niet eens last van gehad, dat je wat minder aandacht kreeg of er 

minder tijd voor je was. Misschien was er die aandacht en tijd wel, 

maar niet altijd op momenten dat je er om vroeg. Je moest wachten 

tot jij alleen was. Je was je misschien niet eens zo bewust, dat je 

meer dan je vriendjes zorg en verantwoordelijkheid moest dragem voor 

je gehandicapte broer of zus. 

Dat de situatie bij je thuis anders was dan bij anderen werd je 

misschien pas goed bewust uit de reakties van vrienden of 

vriendinnen die thuis op bezoek kwamen. In sommige gevallen waren 

die reakties misschien aanleiding om vrienden en vriendinnen maar 

buiten de deur te houden. Je schaamde je wellicht voor het gedrag 

van je broer of zus, vooral door de reakties die hij of zij bij 

vrienden opriep.  

Soms worden broers en zussen al eerder met het anders-zijn van hun 

familielid geconfronteerd als ze gedwongen worden voor hem of haar 

op te komen bij pesterijen bv. 

 

Pas later meer bewust 

Vaak pas als je ouder bent word je je meer bewust wat het voor je 

betekent, dat je broer of zus gehandicapt is. Je merkt in ieder geval 

dat je eerder volwassen bent moeten worden dan je leeftijdsgenoten. 

Je kunt immers eerder en meer zorg en verantwoordelijkheid hebben 

moeten dragen dan anderen. Die bewustwording heeft twee kanten. Op 

zich is er niks mis mee, dat je van jezelf ontdekt dat je met meer 

zorg en verantwoordelijkheidsgevoel in het leven staat dan de 

gemiddelde burger. Van de andere kant kan het ook betekenen, dat je 

ontdekt dat je daardoor een stuk van je jeugd verloren hebt. Vooral 

de onbezorgdheid en onbekommerdheid die daarbij hoort. 

Van sommige broers en zussen van een verstandelijk gehandicapte hoor 

je soms, dat ze zich ingehouden hebben wat betreft het uiten van hun 

eigenlijke gevoelens. Of dat ze naar hun eigen kinderen juist geen 

eisen willen stellen om zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor 



elkaar. Ze willen hen onbezorgd laten genieten van hun jeugd; iets 

wat ze zelf vaak gemist hebben. 

 

 

 

 

Dilemma 

Ook broers en zussen van verstandelijke gehandicapten, die 

ogenschijnlijk zonder vervelende herinneringen terugkijken op hun 

jeugd, kunnen als ze ouder worden toch gevoelens bij zichzelf 

ontdekken, die ze aanvankelijk geen plaats kunnen geven. 

Dat kan variëren van geen plezier in het leven, zichzelf niet de 

moeite waard vinden, tot een onbehagelijk of onbestemd gevoel. 

Dat past bij het dilemma: blij te zijn met je gehandicapte broer en 

zus, waar je ook veel plezier aan beleefd hebt, maar die je ook van 

jou tot op dit moment veel zorg, aandacht en verantwoordelijkheid 

vraagt. Meer misschien dan goed voor je was of is. 

Juist omdat je veel van je broer of zus houdt, maakt het moeilijk 

dat te (h)erkennen. Wie die gevoelens wél tot zich toe durft te 

laten, ontdekt misschien wel boosheid in zichzelf om datgene wat hem 

of haar ontnomen is: een zorgeloze jeugd. 

Het feit dat noch je gehandicapte broer of zus, noch je ouders daar 

iets aan konden doen, maakt dat het zo moeilijk jezelf dat vervelende 

gevoel, maar vooral die boosheid toe te staan. 

 

Afstand en nabijheid 

Broers en zussen van een verstandelijk gehandicapte worstelen vaak 

van jongs af aan met het vinden van de juiste balans in het kiezen 

voor zichzelf, hun eigen gevoel en behoeften, de zorg en 

verantwoordelijkheid voor hun broer of zus. 

Zelfs als men zelf niet meer tot het gezin behoort en een eigen leven 

begonnen is kan het moeilijk blijven een goede balans te vinden. 

Immers je blijft zorg en verantwoordelijkheid dragen, al is het maar 

t.o.v. de ouders die er nu misschien alleen voor staan. Zeker als 

die vanwege hun leeftijd die zorg niet meer ten volle kunnen dragen. 

Voor de één kan dat betekenen, dat hij of zij die zorg volledig van 

de ouders overneemt, voor een ander dat hij of zij er letterlijk 

afstand van neemt en zich niet meer bemoeit met de verstandelijk 

gehandicapte broer of zus. Ook binnen één gezin kunnen broers en 

zussen heel verschillende ervaringen hebben en dus daar ook 

verschillend in staan. 

 

Ouders en kinderen in gesprek 

Gevoelens en ervaringen die broers en zussen hebben t.o.v. hun 

verstandelijk gehandicapte broer of zus zijn natuurlijk anders dan 

van hun ouders. Dat is heel normaal. Dat broers en zussen daarbij 

soms een heel dubbel gevoel kunnen hebben, is bepaald niet vreemd. 

Helaas vormt dat niet altijd een onderwerp van gesprek tussen ouders 

en kinderen. Kinderen vinden dat moeilijk, omdat ze hun ouders in 

bescherming willen nemen. "Ze hebben al zorgen genoeg" en "Ze kunnen 

er toch ook niets aan doen". Of ze hebben het idee: "zij begrijpen 



ons gevoel toch niet". Dat behalve positieve ook negatieve gevoelens 

besproken zouden kunnen worden, geeft hen bij voorbaat een 

schuldgevoel. "Daar moeten we onze ouders maar niet mee belasten, 

ze hebben immers zo hun best gedaan". 

De ervaring leert, dat het erg mee blijkt te vallen, als men wél de 

moed heeft om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Waar kinderen 

met ouders dat gesprek wél met elkaar durven aan te gaan, helpt dan 

niet alleen om als broer of zus zelf een betere balans te vinden in 

de eigen -soms tegenstrijdige- gevoelens, maar ook om een meer reële 

toekomstverwachting uit te spreken over zorg en 

verantwoordelijkheden als ouders dat niet meer zelf kunnen 

realiseren. 

 

Erover praten 

De positie van broers en zussen van verstandelijk gehandicapten en 

de ervaringen en belevingen die daaraan ten grondslag liggen worden 

door 'buitenstaanders' vaak niet begrepen. Met als gevolg dat ze 

verkeerd worden geïnterpreteerd, ook door werkers in de zorg. Daarom 

is het belangrijk dat broers en zussen daarover onderling met elkaar 

in gesprek gaan en waar dat nog mogelijk is 

ook met hun ouders. Waar vrienden en kennissen zich maar moeilijk 

kunnen inleven in hun situatie, kunnen vaak lotgenoten van grote 

betekenis zijn. Wat ik in ieder geval wil bepleiten is, dat broers 

en zussen hun eigen -ook tegenstrijdige- gevoelens serieus nemen en 

daarover in gesprek gaan. Waar zij het moeilijk vinden om daarvoor 

zelf gesprekspartners te zoeken, hoop ik, dat zij mogen weten dat 

zij bij de cliëntenraad, hun zorgconsulent of bij de geestelijke 

verzorging een luisterend oor vinden. 

 

Werner van de Wouw 

(geestelijk verzorger) 


