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• Respecteer altijd hun keuze: willen
ze alles weten of niet, willen ze hun
broertje of zusje gaan bezoeken in
het ziekenhuis, willen ze hem/haar
aanraken, knuffelen?
• Geef hun de ruimte om binnen het
UKZKF ook hun zegje over te kunnen/
mogen doen, eventueel bij een
psycholoog die de kinderen helpt om
uiting te geven aan hun emoties en
om hier op hun eigen manier mee om
te gaan. In ons ziekenhuis staan er
voor u en voor heel uw gezin een
aantal psychologen ter beschikking.

“Mijn grote zus wil alles
weten over de ziekte
en daar ook alles van
begrijpen, maar ik niet!”
Eloise, 7 jaar

Broers en zussen
van een ziek kind

Voor kinderen :
• Billy Hérisson Elsa Devernois et Hervé Le Goff, Flammarion, Père Castor, 1999
• Grand Arbre est malade (Grote Boom is ziek) Nathalie Slosse, Abimo, 2009
• La copine de Lili a une maladie grave Dominique de Saint Mars et Serge Bloch,
Calligram, 2004

EROVER PRATEN DOET DEUGD

• De Koning van het ziekenhuis Stefan Boonen, Clavis, 2004
“Op school loop ik vaak te
dagdromen; dan zit ik weer
aan mijn grote zus te denken.”
Anastasia, 13 jaar

• Geef hun de kans om de broers en zussen van andere ernstig zieke
kinderen te leren kennen. In het ‘workshop brussen’ binnen het
UKZKF wordt er naar deze kinderen geluisterd, worden ze ook begeleid en kunnen ze hun verhaal en hun ervaringen kwijt.
• Durf er ook op school over te praten.
• Ziekenhuisbezoeken zijn belangrijk, ook al vallen ze soms moeilijk te
organiseren. Ze dienen te worden voorbereid conform de regels die
op de dienst gelden (de hulp van het gezin en van vrienden inroepen,
speelgoed mee nemen ...)

• Tussen winter en hemel Elin Bengtsson, Clavis, 2014

Voor volwassenen :
• Vivre au quotidien avec un enfant gravement malade : renseignements pratiques
et ressources Sophie Cote, Editions Saint Justine, 2006
• DVD : « Mon frère mon sang » de Bernard et Michèle Dal Molin, Advita, 2008
Er wordt ook een workshop voor de broers en
zussen georganiseerd en dit telkens op woensdag
tussen 15.00u en 17.00u in de school ‘Robert Dubois’
van het UKZKF. Voor alle bijkomende info
hieromtrent kunt u altijd terecht bij Georgette Hendrijckx,
op het nummer 02 477 38 63.

• Probeer ervoor te zorgen dat ieder kind toch af en toe wat tijd voor
zichzelf heeft.
• Kinderen voelen de emoties van de
mensen uit hun directe entourage
goed aan. Als ouder is het niet meer
dan normaal dat u ongerust bent, dat
u soms woedend bent en dat u af en
toe uw geduld verliest. Praat met uw
kinderen over hoe u zich werkelijk voelt
en roep daar eventueel de hulp van
iemand anders bij in.
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“Ik heb mama stiekem zien
wenen. Alleen, zij heeft me
niet gezegd waarom zij
weende. Heb ik misschien
weer iets stoms gedaan?”
Kim, 8 jaar
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Broers en zussen van een ziek kind

Erover praten doet deugd

Hier volgt een kleine bloemlezing uit de
• Soms hebben ze een
vertekend beeld van de
mogelijke reacties van kinderen die met
ziekte. Als de dingen
een ernstig ziek broertje of zusje worden
geconfronteerd. Elke getuigenis is anders, hun dan niet worden
uitgelegd, gaan ze die vaak
elk gezin is anders en iedereen reageert
angstwekkender voorstellen
op zijn eigen manier al naargelang van
dan ze in werkelijkheid zijn.
zijn persoonlijkheid, zijn leeftijd, zijn
waarden en principes, zijn cultuur, zijn
geloofsovertuiging…
• Broers en zussen, ongeacht de leeftijd
(van baby tot puber), ervaren een waaier
van soms tegenstrijdige gevoelens,
die voor opschudding kunnen zorgen:
verdriet, woede, schaamte, angst, wedijver,
afgunst, schuldgevoelens, het feit van
zich uitgesloten te voelen…

De ziekte van een kind raakt het hele gezin. Vaak worden de
organisatie van het dagdagelijkse leven, het traditionele houvast
en de familiebanden erdoor ontwricht. Het gezin tracht daar zo
goed mogelijk op in te spelen, maar voor de ouders is het niet
altijd makkelijk om constant beschikbaar te zijn, zowel voor
het zieke kind als voor de broers en zussen. De ouders kunnen
zich verscheurd voelen tussen het kind dat in het ziekenhuis is
opgenomen en de broers en zussen die thuis zitten. Dit kan
gepaard gaan met schuldgevoelens, met het gevoel ‘de situatie
niet aan te kunnen’ en ook met ongeduld en frustratie.

“Wanneer ik in het
ziekenhuis zit, ben ik bang
dat mijn kind mij vergeet.”
mama van Emilie

“Het is niet fijn om altijd
maar heen en weer te worden geslingerd, maar ik weet
dat mijn ouders er écht alles
aan doen om mij te helpen.”
Julien, 12 jaar

• Broers en zussen stellen zich
vragen bij zo’n ziekte: hoe gaat de
gezondheidstoestand van het kind
evolueren? Is er nog een toekomst voor
hem en hoe ziet die er dan uit?

“Als ik uit hetzelfde
bord eet als mijn broer,
ga ik dan ook suikerziekte
krijgen?”
Sarah, 5 jaar

“Gaan wij hem ooit nog
terug zien, thuis?
Gaat hij niet dood?”
Emir, 6 jaar

“Ik maak me écht
zorgen om mijn broertje;
ik zou hem zo graag
helpen, maar ik weet
niet hoe…”

•S
 oms kunnen de broers of zussen zich anders gaan gedragen: ze
worden agressief, ze kruipen helemaal in hun schelp, ze raken vlugger
geïrriteerd… Op andere momenten is het dan weer het lichaam
dat gaat reageren: hoofdpijn, buikpijn, nachtmerries, bedplassen,
slapeloosheid, eetstoornissen… Soms komt dat ook tot uitdrukking
op school, waar de resultaten dan achteruitgaan.
• Broers en zussen kunnen
een assisterende rol innemen.
Het zou namelijk best kunnen
dat ze zich zorgen gaan maken
om heel het gezin en de ouders
op hun manier gaan helpen
(tafel afruimen, extra hun best
doen op school…). Dit kan zo
ver gaan dat ze zich een rol
gaan toe eigenen die hen belet
om gewoon kind te blijven
(ze gaan zich als een kleine
mama of papa gedragen).

“Er is niemand die mij iets
wil zeggen, maar ik durf
geen vragen te stellen, want
ik zie wel dat papa en mama
veel verdriet hebben.”
Malik, 11 jaar

Maya, 14 jaar

“Ik wist niet hoe ik daar
met mijn kinderen
kon over praten en de
verpleegster heeft me
daar bij geholpen.”
papa van Dimitri

“Ik weet niet wat mijn
broer nu eigenlijk
heeft.”
Hugo, 4 jaar

Fratrie_folder_A5.indd 4-6

24/10/14 12:54

