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Brussen: heb jij een bijzondere broer of zus?
Nieuw broers- en zussenboek dankzij Nederlands-Vlaamse samenwerking

In Amsterdam is deze week een Nederlandstalig boek voor en
door brussen verschenen. Brussen, dat zijn broers en zussen
van personen met een functiebeperking. In dit boek geven 36
kinderen en volwassenen tussen 6 en 69 een kijkje in hun leven
met een broer of zus met een functiebeperking, ziekte en/of
stoornis. Auteur Anjet van Dijken liet zich bij het schrijven van
dit boek onder andere inspireren door onderzoek aan de
HoGent.
Wat doe je het liefst met je broer of zus samen? Hoe reageren jullie
op ‘vreemde’ reacties? Denk je vaak aan later of veel aan vroeger?
Recent onderzoek van orthopedagoge Tinneke Moyson van de
HoGent wijst uit dat het uitwisselen van ervaringen direct een
positieve invloed heeft op hoe je je als ‘brus’ voelt: ‘Ik ben niet de
enige!’ Dit boek doet dat … en meer: negen thema’s bieden (nieuwe)
inzichten.
“Dankzij de link met het onderzoek aan de HoGent naar de kwaliteit van leven van brussen, worden de
verhalen in dit boek ook wetenschappelijk onderbouwd en dat maakt dit boek zo uniek”, zegt
onderzoekster Tinneke Moyson.
Ook de bekende Nederlandse acteur Barry Atsma vertelt over zijn ervaringen. Het boek is kleurrijk en
magazineachtig vormgegeven: om in één keer uit te lezen, of om er af en toe weer bij te pakken. Een
onmisbaar boek voor brussen, ouders en alle (professioneel) geïnteresseerden.
Auteur Anjet van Dijken (1976) kreeg tijdens haar rechtenstudie onverwacht de zorg over haar blinde,
verstandelijk gehandicapte broer. Zij vond voor dit boek heel veel andere brussen, van verschillende
leeftijden, bereid om met haar te praten over hun brus-zijn. Unieke verhalen, stuk voor stuk, maar zo
herkenbaar voor elke andere brus. En het is net deze herkenning en erkenning die Anjet zo gemist
heeft toen ze zelf jong was.... met dit boek hoopt ze dan ook dat alle brussen nu een (h)erkenningspunt
hebben.

Reacties op het broers- en zussenboek
“Een geweldig boek: ontzettend leuk en informatief. Ik had graag gewild dat ik dit boek op mijn
zestiende had gehad!” – Een brus
“Goed boek, grappig, ontroerend en gelukkig niet zalvend.”- Paul van Liempt, BNR Radio
“Mensen, jong en oud, met een bijzondere broer of zus, vinden er herkenning, inspiratie en ideeën.” –
Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie van het AMC in Amsterdam

