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Ondersteuningsaanbod voor broers en zussen van zorgintensieve kinderen 

Aanleiding 
Op 9 april 2015 is het onderzoek “Quickscan van de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve 
gezinnen deel 2: Brussen” van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) gepubliceerd. 

In het onderzoek wordt de ondersteuningsbehoefte van broers en zussen ('brussen') van zorgkinderen 
en -volwassenen gepresenteerd. Hiertoe zijn 85 broers en zussen bevraagd naar de impact die het 
heeft om broer of zus te zijn van een zorgintensief kind, en naar hun behoefte aan steun. Hierbij is 
gekeken welk online en offline aanbod er op dit moment beschikbaar is om in hun steunbehoefte te 
voorzien. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen om het ondersteuningsaanbod van broers 
en zussen van zorgintensieve kinderen te verbeteren. 

In een kabinetsreactie dd. 18 mei 2015 heeft staatssecretaris van Rijn van het ministerie van VWS op 
het onderzoek gereageerd. Hij heeft de toezegging gedaan om de aanbevelingen van het rapport 
onder de aandacht van gemeenten en de VNG te brengen en met gemeenten de mogelijkheden te 
bezien om verder onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte te doen. 

Aanbeveling onderzoek 
Volgens de onderzoekers is het belangrijk om op landelijk niveau tot een advies te komen wat 
werkbare elementen zijn bij de vormgeving van het ondersteuningsaanbod voor broers en zussen van 
zorgintensieve kinderen. De decentralisatie van het jeugdstelsel per 1 januari van dit jaar biedt veel 
kansen om de zorg ook voor deze groep beter te organiseren. 

Gemeenten kunnen breed kijken naar het hele gezin vanuit de gedachte: een gezin, een plan. Daarbij 
kan aandacht worden gegeven aan de behoeften van broers of zussen van zorgintensieve kinderen. 
Het is van belang dat aanbod voor deze groep laagdrempelig en in iedere regio beschikbaar is. Dit 
kan steun zijn bij hun zorgtaken (mantelzorg), maar ook kan het gaan om steun bij alledaagse vragen 
van het leven met een zieke broer of zus. 

Verzoek aan gemeenten 
Het ministerie van VWS wil samen met de VNG en het NJi in gesprek met een aantal gemeenten om 
te bezien welke behoeften en mogelijkheden er zijn voor verder onderzoek als het gaat om het in kaart 
brengen van werkzame factoren in de ondersteuning van broers en zussen van zorgintensieve 
kinderen. Gemeenten krijgen immers in hun praktijk signalen over de ondersteuningsbehoefte van hun 
inwoners, en staan aan de lat om benodigde ondersteuning te bieden. 

Bij dezen worden gemeenten die geïnteresseerd zijn in, en mogelijk al ervaring hebben met, de 
ondersteuning van broers en zussen van zorgintensieve kinderen, uitgenodigd om deel te nemen aan 
het gesprek, dat voorzien is voor begin oktober 2015. Mede op basis hiervan wordt bekeken of nader 
onderzoek nodig is naar de werkzame factoren van de ondersteuning van zgn. 'brussen' en, zo ja, op 
welke wijze dit kan worden ingevuld, ten behoeve van het gemeentelijk beleid en de praktische 
uitvoering voor deze doelgroep. 

Geïnteresseerde beleidsmedewerkers werkzaam bij gemeenten wordt gevraagd zich te melden voor 
12 september bij Nicolette Oud via nicolette.oud@vng.nl 
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