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Broers en zussen van kinderen met ADHD



Disclosure belangen

Belangenverstrengeling Ontvangt honorarium over verkoop 
boeken over broer-zusrelatie

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 
bedrijven NVT 

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

NVT



MC vragen na afloop

1. Broers/zussen dragen bij aan agressieregulering door/omdat 
…..

2. Kinderen die opgroeien met een broer/zus met een 
psychische stoornis zullen zich als volwassene …..

3. De ‘wet van de dubbele bescherming’ houdt in dat….



Br(oers en z)ussen

• Kenmerken relatie
• Levensloop
• Plaats in de kinderrij
• Ontwikkelingsbijdragen
• Gezin met speciaal kind



Een gegeven relatie

• Onbevangen
• Ambivalent
• Lotsverbondenheid
• Variatie
• Langstdurende relatie



Onbevangen



Ambivalent



Variabiliteit

• Tussen relaties
• Actueel binnen relatie
• In de loop der tijd binnen relatie



Lotsverbondenheid



Meest langdurige relatie



Meest langdurige relatie



Babytijd



Babytijd

Komst volgend kind

• onverschillig tot gefascineerd

• toegevoegd perspectief

• andere relatie t.o.v. moeder, vader, grootouders



Peuter- & kleutertijd



Peuter- & kleutertijd

• intensief contact (korte eenheden) 

• deels rivaliseren om ouder

• deels coalitie tegen ouders



Peuter- & kleutertijd

• leren door imiteren 

• veel pret

• veel ruzie (zonder rancune)

• conflicten over concrete zaken



Schoolleeftijd



Schoolleeftijd

• meer kameraadschap én 

• meer conflict

• communicatie met sarcasme

• imiteren nu ook competitief

• conflicten over territorium

• bij meer kinderen: coalities



Adolescentie



Adolescentie

• rijpingsverschil (meisje/jongen) ontregelt

• meer keuzevrijheid:

• contact beter én minder intensief

• wegbereider/ vertrouweling



Volwassenheid



Volwassenheid

Verlaten gezin:
• Nieuwe dynamiek ‘restgezin’
• Soms schuldgevoel verlater
• Soms rouw achterblijver



Volwassenheid

Variabiliteit
• Elke verjaardag: 60%
• Geen verjaardag: 30%



Volwassenheid

Jonge volwassenheid
• Indien contact, beter contact
• Rol geografie
• Rol geslacht
• Rol partner



Volwassenheid

Midden volwassenheid
• Relatie partner/ eigen kinderen belangrijker
• Vaak contact via ouders
• Soms rol als oom/tante
• Vrienden/collega’s: hier en nu
• Broers/zussen: toen en straks



Volwassenheid

Midden volwassenheid
• Broer/zus bij existentiële problemen
• Dynamiek rond ziekte/ dood ouders
• Zussen meer behoeders onderlinge relaties



Oudere leeftijd



Oudere leeftijd

• Toename contact
• Vooral van belang bij wegvallen partner
• Na eigen kinderen zijn broers/zussen belangrijkste steunfiguren
• Zowel emotionele steun als praktische steun
• Fijn om ervaringen van vroeger te kunnen delen
• Als relatie verstoord is, juist een bron van verdriet



Invloed op ontwikkeling persoonlijkheid



Plaats in de kinderrij



Plaats in de kinderrij

Persoonlijkheid:
• Geen stereotype uitkomst (‘sterrenbeeld’)
• Zowel directe (broer/zus) als indirecte (ouder/broer/zus) effecten
• Elke positie specifieke risico’s en kansen
• Voor individu belangrijk (element levensverhaal)



Ontwikkelingsbijdragen



Ontwikkelingsbijdragen

Naast de formele opvoeding door ouders en leerkrachten is er een 
informele opvoeding door leeftijdgenoten, waaronder broers en zussen.

‘Van volwassenen hoor je hoe het moet.’

‘Leeftijdgenoten leren je hoe het er in het werkelijke leven aan toe gaat.’



Ontwikkelingsbijdragen

• vorming zelfbeeld

• social comparison

• deïdentificatie

• rolverdeling gezin



Ontwikkelingsbijdragen

• sociale vaardigheden

• sociale laboratorium

• agressieregulatie

• kennis andere geslacht



Ontwikkelingsbijdragen

• sociale cognities

• vermogen tot zich in de ander verplaatsen 

(ontwikkeling ‘Theory of Mind’)



Gezin met speciaal kind



Hoe speciaal is een kind met ADHD?

• Spectrum van ‘gewoon druk’ broertje/zusje 

tot sociaal en cognitief gehandicapt 

zorgenkind

• Spectrum van zeer competente tot  

onmachtige ouder





Een speciale broer of zus

• Brussen als volwassene gemiddeld niet 

afwijkend

• Deel: rancune, gevoel tekort te zijn gedaan, 

schuldgevoel

• Deel: verdraagzaam, sociaal bewogen, 

betrokken



Een speciale broer of zus

• Dus opgroeien met speciale broer of zus 

geen veroordeling tot problemen

• Wel complexe situatie met kansen en 

bedreigingen



Een speciale broer of zus – indirecte invloeden

• Verschuiving van rolverdeling tussen de 

kinderen

• Broers/zussen moeten verdraagzaam zijn

• Broers/zussen moeten begrip hebben voor 

verschillende behandeling



Een speciale broer of zus – directe invloeden

Hoe kind reageert hangt af van:

• Boodschappen ouders

• Boodschappen maatschappij

• Temperament van kind

• Interpretaties door kind

• Pas op voor Wet van de dubbele bescherming



Een verhaal

Broer, 24 jaar:

Op tweede jaar bijtplekken op rug

- geen huisdier 

- kinderarts: siblingrivaliteit

Eén jaar oudere broer autistisch



Een verhaal

Op vierde jaar deur open gelaten

- Broer van 5 weggelopen

- Ouders woedend

- Besef: gezonde kind verantwoordelijk



Een verhaal

- Leerde dingen uit de weg te zetten

- Leerde achter hem op te ruimen

- Leerde hem te troosten

- Leerde hem voor te bereiden op nieuwe dingen



Een verhaal

-In feite was hij belangrijkste leraar – ik leerde:

- Verantwoordelijkheidbesef

- Doorzettingsvermogen

- Geduld

- Onvoorwaardelijke liefde



Een verhaal

Eenmaal uit huis

- Miste broer enorm

- Keek niet meer over schouder

- Kon zomaar vrij rond lopen

- Geen behoefte dit anderen uit te leggen



Bedankt voor uw aandacht!


