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De broer-zusrelatie wordt in dit boek beschreven in een levensloopperspectief. Daarbij komen niet 
alleen rivaliteit, loyaliteit en de plaats in de kinderrij aan bod, maar vooral de invloed van deze re-
latie op de psychische ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming. Er is speciale aandacht voor wat het 
betekent op te groeien met een broer of zus met ADHD, autisme, emotionele stoornissen, cognitieve 
beperkingen, kanker, chronische ziektes of handicaps. Met als centrale vraag hoe ogenschijnlijk be-
lastende ervaringen een positieve uitwerking kunnen krijgen. 

Ten slotte wordt beschreven welke hulp mogelijk is wanneer broers of zussen van speciale kinderen 
zelf problemen krijgen. Voor deze herziene uitgave is gebruik gemaakt van de meest recente onder-
zoeken, terwijl ook nieuwe behandelingsmogelijkheden worden genoemd.

Handboek Broers en zussen van speciale en gewone kinderen is zeer geschikt voor iedereen die - 
persoonlijk of vanuit zijn beroep - meer wil weten over broers, zussen, hun relatie en de betekenis 
ervan.
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kunnen voordoen in de ontwikkeling, over het opvoeden en het functioneren van gezinnen. 
Frits Boer schuwt niet ook op de ongemakkelijke en veel minder besproken aspecten te focussen zoals  
fysieke en geestelijke mishandeling door broers en zussen en de seksualiteit binnen de broer-zus 
relatie, variërend van seksuele spelletjes tot seksueel misbruik’. - Prof. dr. Maja Dekovic, hoogleraar 

Orthopedagogiek Universiteit Utrecht.
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EN Woord vooraf 

Volgens het Centrale Bureau voor Statistiek groeit 90% van de kinderen in 

Nederland samen met tenminste één broer of zus op. De relatie tussen broer(s) 

en zus(sen) heeft een aantal unieke kenmerken. Het is de meest langdurige tij-

dens iemands leven: het begint met de geboorte en eindigt met de dood van één 

van beiden. Het is een niet zelfgekozen, maar gegeven relatie en wordt daarom 

ook als vanzelfsprekend ervaren. Zeker jonge kinderen doen echt niet hun best 

om bij hun broer(s) en zus(sen) in de smaak te vallen. Zij weten, dat ook als 

zij ruzie maken, ze toch gewoon bij elkaar blijven. Door het samen opgroeien 

hebben broers en zussen een verscheidenheid aan gezamenlijke ervaringen en 

voelen zij zich sterk met elkaar verbonden, al hoeven ze elkaar niet per se leuk 

te vinden. Door de sterke emotionele band is deze relatie heel belangrijk voor 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren zowel in posi-

tieve als in negatieve zin. Maar toch heeft de broer-zusrelatie veel minder aan-

dacht gekregen in wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van het 

kind en het functioneren van gezinnen dan andere relaties in het gezin zoals de 

moeder-kindrelatie of de relatie tussen de ouders. Ook binnen de hulpverlening 

werd nauwelijks aandacht besteed aan de problemen binnen deze relatie of aan 

de steun die de broer-zusrelatie kan bieden. 

Gelukkig zijn de tijden aan het veranderen. Het boek dat voor u ligt is het 

ultieme broer-zusrelatieboek dat de huidige stand van wetenschappelijke ken-

nis hierover samenvat. Dit boek is op een zeer toegankelijke manier geschre-

ven, met heldere weergaven van empirisch onderzoek, met veel herkenbare 

voorbeelden uit alledaagse situaties en met citaten van kinderen en volwas-

senen over hun broer-zusrelatie. Frits Boer licht op een genuanceerde wijze 

alle denkbare facetten van deze relaties door: van de warmte en loyaliteit die 

zo kenmerkend zijn voor de broer-zusrelatie tot conflicten en rivaliteit. Hij laat 
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zien welke bijdrage het opgroeien met een broer of zus levert aan de vorming 

van het zelfbeeld en de persoonlijkheid, aan het leren omgaan met agressie, 

aan de ontwikkeling van een moreel besef en sociale vaardigheden. In dit 

boek worden veel maatschappelijk stellige overtuigingen over bijvoorbeeld 

de invloed van de plaats in de kinderrij op intelligentie of persoonlijkheid, of 

over de typische kenmerken van oudste, middelste, jongste of enig kinderen, 

over tweelingen, half- en stiefbroers en – zussen telkens weer onderuit gehaald 

door  empirisch onderzoek. Ook de culturele verschillen in de aard en betekenis 

van een broer-zusrelatie en de broer-zusrelatie van ‘speciale’ kinderen (kinde-

ren met een ernstige lichamelijke of psychische ziekte, stoornis of handicap) 

krijgen aandacht. Frits Boer schuwt niet op de ongemakkelijke en veel minder 

besproken aspecten te focussen, zoals de fysieke en geestelijke mishandeling 

door broers/zussen en de seksualiteit binnen de broer-zusrelatie, variërend van 

seksuele spelletjes tot seksueel misbruik. 

Dit boek bevat staat boordevol informatie, niet alleen over broer-zusrelaties, 

maar ook over de  individuele verschillen in kindontwikkeling in verschillende 

domeinen (sociale competentie, morele ontwikkeling), over de problemen die 

zich kunnen voordoen in de ontwikkeling, over het opvoeden en het functi-

oneren van (verschillende typen) gezinnen. En om de lezer al die informatie 

te helpen verwerken en onthouden, is er op het einde van elk hoofdstuk een 

handige ‘om te onthouden’ lijst.

Prof. Dr. Maja Deković

Hoogleraar Orthopedagogiek Universiteit Utrecht
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EN 1.1 SIBLINGS, BRUSSEN OF BROERS/ZUSSEN

Kinderen van dezelfde ouders kunnen we in het Nederlands alleen 

benoemen op grond van hun geslacht. Als het om meisjes gaat noemen 

we ze zussen, jongens broers. Dat is anders in het Engels, waar de term 

siblings zowel jongens als meisjes omvat, zoals ook in het Duits, waar 

van Geschwister wordt gesproken. Voor de schrijver van een boek over 

de relaties tussen broers en zussen is Nederlands een lastige taal, want 

voor de volledigheid zou je telkens moeten schrijven ‘de relatie tussen 

broers, zussen en/of broer en zus’. Om dit probleem op te lossen heeft de 

Nederlandse ontwikkelingspsycholoog Rita Vuyk (1986) ooit het woord 

brus voorgesteld. Zij liet zien dat in het Engels de woorden broer en zus 

ook over elkaar zijn geplakt, want sibling is de afkorting van ‘sister- and 

brotherling’. Het woord brus heeft onder pedagogen ingang gevonden, 

maar wordt in de praktijk meestal gebruikt voor de broers en zussen van 

kinderen met een beperking of aandoening. Voor algemeen gebruik is de 

term brus niet geschikt, want hij is geen deel geworden van het Neder-

lands. 

Wanneer ik het in dit boek heb over de relatie tussen zowel zussen, als 

die tussen broers en/of broer en zus, dan zal ik de term broer-zusrelatie 

gebruiken, te vergelijken met het Engelse sibling relationship. Wanneer 

ik het specifiek over de relatie tussen broers, de relatie tussen zussen of 

de relatie tussen een broer en een zus heb, zal ik dat duidelijk aangeven. 

Ik sprak net van ‘kinderen van dezelfde ouders’. Daar moet ik een kant-

tekening bij maken. Soms is maar één ouder de biologische ouder van de 

kinderen in het gezin, zoals bij samengestelde gezinnen na echtscheiding. 

Of kinderen kunnen ouders delen door wie ze zijn geadopteerd en kinde-

ren kunnen opgroeien in twee gezinnen bij co-ouderschap. Ook kunnen 

biologisch verwante kinderen los van elkaar opgroeien door adoptie of 

scheiding van hun ouders. 
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Wanneer ik in dit boek de term broer-zusrelatie gebruik, is die ook van 

toepassing op kinderen die langere tijd in hetzelfde gezin opgroeien, zon-

der per se beide biologische ouders te delen. Maar het maakt natuurlijk 

wel uit of kinderen die op een andere manier broer of zus van elkaar zijn, 

dat al in gezamenlijkheid waren vanaf hun vroege jeugd, dan wel slechts 

voor een deel of helemaal niet. Waar dit tot verschil leidt, zal ik daar 

apart bij stilstaan. 

1.2 KENMERKEN 

Gegeven in plaats van gekozen
De broer-zusrelatie is een gegeven relatie. De relatie tussen broers en 

zussen is niet door hen gekozen. Dit kenmerk is uniek. Kinderen kiezen 

weliswaar niet voor hun ouders, maar die hebben wel ooit de keus voor 

hun kind gemaakt. Ook de relatie tussen vrienden en tussen partners 

is gekozen. Broer of zus word je bij je geboorte, behalve wanneer je de 

oudste bent. Dan word je het vanzelf wanneer er een tweede kind in 

het gezin komt. Het gegeven karakter van de broer-zusrelatie geeft deze, 

zeker in de jeugd, iets vanzelfsprekends.

Onbevangenheid
Het gegeven karakter van de relatie maakt dat broers en zussen onbevangen 

met elkaar omgaan. Ze hebben niet om elkaar gevraagd en lijken zich niet te 

hoeven inspannen om de relatie goed te houden. Daardoor zeggen broers-zus-

sen elkaar de waarheid en doen ze zich niet anders voor dan ze zijn. Dat is in 

elk geval zo in de jeugd.

Ambivalentie
Een derde kenmerk is ambivalentie (tweeslachtigheid). Broers en zus-

sen moeten de beperkte ruimte en middelen van het gezin delen. Of het 

nu gaat om de beste plek op de bank, de afstandsbediening van de tv, 

de schoot van moeder of het stripblad dat net in de bus is gevallen – zij 

zijn elkaars concurrent. Maar op andere momenten zijn zij juist op elkaar 0
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EN aangewezen, om samen te kunnen spelen, om zich samen af te zetten 

tegen iets wat de ouders graag willen, of om troost te bieden in het don-

ker van de slaapkamer. De ingebouwde spanning in de broer-zusrelatie 

tussen wedijver en solidariteit geeft ambivalentie.

Dit is in elk geval zo in de tijd dat broers en zussen samen opgroeien. 

Wanneer zij het ouderlijk gezin hebben verlaten is er meer keuzevrijheid. 

Hoe het verder kan gaan met de ambivalentie komt ter sprake in hoofd-

stuk 2, over de ontwikkeling van de broer-zusrelatie in de levensloop.  

Variabiliteit
Een vierde kenmerk is variabiliteit. De broer-zusrelatie kent een grote 

dynamiek. De deelnemers ontwikkelen zich, maar die ontwikkeling ver-

loopt niet synchroon. Soms maakt de ene  een groeispurt door, dan weer 

de ander. Dus de deelnemers aan de relatie zijn enerzijds altijd dezelfde, 

maar anderzijds vaak verschillend. Daarnaast is het een relatie die niet 

in isolement bestaat, maar die de invloed ondergaat van andere relaties. 

In de loop van de dag kan het contact tussen broer en zus op slag van 

karakter veranderen, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een 

vriendje, of door iets wat vader zegt. 

Ook in de loop van het leven kunnen externe factoren, zoals de komst 

van een partner, een verhuizing, kinderen krijgen, overlijden van de 

ouders, de broer-zusrelatie van vorm veranderen. 

Lotsverbondenheid
Een volgend kenmerk is lotsverbondenheid. Het gezamenlijk opgroeien, 

elkaar in zoveel verschillende situaties meemaken, en de wetenschap 

dezelfde ouders te hebben, dragen bij aan het gevoel bij elkaar te horen. 

Dat wil niet per se zeggen dat je elkaar fantastisch vindt, maar wel dat 

je je leven niet goed kunt voorstellen zonder de ander. Natuurlijk komt 

het voor dat volwassen broers of zussen elkaar uit het oog verliezen of 

gebrouilleerd raken. Maar dat wordt meestal vervelend gevonden en is 

zelden iets dat mensen onverschillig laat.
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Langdurig
Ook het laatste kenmerk is uniek. De broer-zusrelatie is de meest langdu-

rige relatie die mensen kennen. Ouders overlijden gemiddeld tientallen 

jaren eerder en kinderen worden gemiddeld tientallen jaren later gebo-

ren. Maar het leven van een broer of zus kan, op enkele jaren na, samen-

vallen met je eigen leven. Vooral in de ouderdom kan dit waardevol zijn, 

omdat er zo iemand is met wie je jeugdervaringen kunt delen.

1.3 WAT IS DAT, EEN RELATIE?

Het woordenboek definieert: betrekking waarin zaken of personen tot 

elkaar staan. Dat is te mager wanneer we het over broers en zussen heb-

ben. In de psychologie wordt de term relatie gebruikt als een aspect van 

sociaal functioneren. Dit kent vijf niveaus van complexiteit (Hinde, 1988). 

1.  Het begint met (tenminste) twee individuen.  

2.  Tussen die individuen moeten zich interacties voordoen. 

3.  Wanneer dat het geval is over een langere periode, zullen ervaringen 

met eerdere interacties leiden tot verwachtingen en gevoelens, die 

invloed hebben op volgende interacties. In gewoon Nederlands: de 

twee individuen hebben elkaar leren kennen en affectie voor elkaar 

gekregen. Er is sprake van een relatie. Relaties kunnen verschillen van 

oppervlakkig en voorbijgaand, bijvoorbeeld met iemand die we in de 

vakantie een week hebben meegemaakt, tot diepgaand en langdurig, 

zoals die met partners en familieleden. Naarmate relaties diepgaander 

en langduriger zijn, oefenen zij meer invloed uit op onze gevoelens, 

gedachten en ons gedrag in de toekomst. In de eerste plaats op de 

ander met wie wij een relatie hebben, maar vaak veel breder. Daar 

zullen wij in dit boek veel voorbeelden van zien.

4.  Het volgende niveau van complexiteit wordt gevormd door sociale 

groepen, die bestaan uit twee of meer relaties, die elkaar beïnvloeden. 

Het gezin is een voorbeeld van een sociale groep, maar ook een familie 

of een schoolklas. 0
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EN 5.  Het hoogste niveau is dat van de socioculturele structuur, met de 

instellingen, mythen, opvattingen en waarden van de groep waartoe 

de individuen behoren. 

De verschillende niveaus staan met elkaar in verband en zijn geen 

starre, maar  dynamische eenheden die elkaar voortdurend beïnvloe-

den. Ofschoon een relatie gebaseerd is op interacties, kan zij ook blijven 

bestaan wanneer er geen feitelijke interactie is, dankzij de herinnering 

aan vroegere interacties en verwachtingen betreffende toekomstige 

interacties. Dit wordt de mentale representatie van de relatie genoemd, 

ofwel het innerlijk beeld dat iemand zich ervan heeft gevormd. Wanneer 

wij iemand vragen hoe zijn relatie is met zijn zus die tien jaar geleden 

naar Australië is geëmigreerd, dan zal die daar waarschijnlijk een duide-

lijk verhaal over kunnen vertellen, ook al is er in die tien jaar geen con-

tact geweest. Zo dragen wij allerlei beelden van relaties in ons.

1.4 EEN RELATIE HEEFT TALRIJKE GEZICHTEN

Voor een relatie zijn tenminste twee individuen nodig. Er is dan één rela-

tie. Een enkeling heeft géén relatie. Bij drie individuen zijn er drie onder-

linge relaties. Bij vier individuen loopt dit op naar zes onderlinge relaties, 

bij vijf naar tien. Het getal wordt steeds groter, volgens de formule: 

aantal relaties = ½n² - ½n,
 

waarbij n het aantal betrokken individuen is. 

De consequenties van dit stukje rekenen zijn immens. Om te beginnen 

moeten we beseffen dat elke relatie op tenminste drie manieren kan 

worden benaderd. Vanuit het perspectief van elke deelnemer (twee) 

en vanuit het perspectief van een buitenstaander. Stel, we proberen te 

achterhalen wat de aard is van de relatie tussen een meisje van veer-



19

tien en haar broer van zeventien. Dan kunnen we haar vragen om die te 

beschrijven, we kunnen het haar broer vragen, of we kunnen het vragen 

aan een ander kind in het gezin of een van de ouders. De kans is groot 

dat de drie verhalen die we te horen krijgen onderling overlap vertonen, 

maar ook van elkaar verschillen. Je hoeft geen psycholoog te zijn om te 

snappen dat er niet één waarheid is, maar dat elk verhaal een perspectief 

schetst dat relevant kan zijn.

In een gezin met drie kinderen en twee ouders zijn er dus tien onder-

linge relaties, die samen tenminste dertig perspectieven kennen. Per-

spectieven die overlap vertonen, maar ook verschil. Perspectieven die 

er allemaal toe doen. Wanneer onderzoekers twee kinderen en hun 

ouders vragen om elk een beeld te geven van de broer-zusrelatie van 

de kinderen, dan blijken die beelden inderdaad van elkaar te verschil-

len (White & Hughes, 2018). Over de positieve aspecten bestaat meestal 

meer overeenstemming dan over de conflictueuze aspecten. Moeders 

blijken gemiddeld een positiever beeld te hebben van de relatie tussen 

de kinderen in de adolescentie dan de kinderen zelf. Bedenk wel dat dit 

de gemiddelde bevindingen zijn bij grote groepen. Daarbinnen kan nog 

heel veel variatie bestaan.

1.5 HOE DE OUDER-KINDRELATIE EN DE BROER- 
ZUSRELATIE ELKAAR BEÏNVLOEDEN

Er zijn twee mogelijkheden voor de manier waarop de relatie tussen 

ouders en kinderen en die tussen de kinderen onderling elkaar beïn-

vloeden. Bij de eerste wordt gesproken van ‘congruentie’, bij de tweede 

van ‘compensatie’. Bij de eerste is het zo dat naarmate de relatie tussen 

ouders en kind warmer en meer betrokken is, die tussen de kinderen 

onderling ook beter zal zijn. Bij de tweede is er sprake van dat problemen 

binnen een van deze relaties worden gecompenseerd binnen de andere.  

De beide mogelijkheden sluiten elkaar niet uit. In hoofdstuk 4 wordt 

hierop verder ingegaan. 0
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1.6 OM TE ONTHOUDEN

1. Anders dan het Engels, dat met siblings zowel broers als zussen aan-

duidt, kent het Nederlands niet zo’n algemene term. Het woord brus is 

wel zo bedoeld, maar wordt meestal gebruikt voor broers en zussen van 

kinderen met een beperking of aandoening. In dit boek wordt voor de 

relaties tussen zowel broers, zussen als broer en zus de term broer-zus-

relatie gebruikt.

2. De broer-zusrelatie heeft de volgende kenmerken: a. Gegeven in plaats  

van gekozen; b. Onbevangen; c. Ambivalent; d. Variabel op korte en 

lange termijn; e. Lotsverbondenheid; f. De meest langdurige relatie in 

ons leven.

3. Een relatie is een vorm van sociaal functioneren. Dit kent vijf niveaus:  

a. individu; b. interactie; c. relatie; d. sociale groep; e. socioculturele struc-

tuur.

4. Het innerlijke beeld dat betrokkenen zich vormen van hun relaties wordt  

mentale representatie genoemd.

5. Al naargelang het aantal betrokken individuen neemt het aantal 

onderlinge relaties exponentieel toe, volgens de formule: aantal relaties 

= ½n2 - ½n, waarbij n het aantal betrokken individuen is.

6. Voor het psychologisch functioneren is de perceptie van de relatie 

belangrijker dan de concrete interacties binnen de relatie. Per relatie 

zijn er tenminste drie percepties relevant, die van de beide betrokkenen 

en die van een buiten staander. Onderzoek laat zien dat die percepties 

vooral verschillen als het gaat om conflictueuze aspecten van de relatie.
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7. Onderzoek naar de manier waarop broers en zussen hun relatie beleven,  

laat zien dat er meer overeenstemming is over de positieve, dan over de  

conflictueuze aspecten van de relatie.

8. Het verband tussen de ouder-kindrelatie en de broer-zusrelatie kan 

tweeledig zijn. Bij ‘congruentie’ is er overeenkomst tussen de kwaliteit 

van beide relaties. Bij ‘compensatie’ worden negatieve aspecten binnen 

een relatie opgevangen door de andere relatie. Deze processen zijn niet 

strijdig, maar aanvullend. 
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