
Wat gaan we doen? 

 
Vanuit onze persoonlijke ervaring en vanuit 
ons werk als orthopedagoog en 
verlieskundige, hebben wij ervaren wat er met 
je gebeurt als er in je gezin een kind geboren 
wordt dat óf chronisch ziek is óf een 
beperking heeft. Naast alle zorg voor je kind 
is daar ook de zorg voor het gezin en voor 
jezelf en je partner. Het vraagt niet alleen veel 
van ouders maar ook van broertjes en zusjes 
om hiermee om te gaan. 
 
Erover praten met lotgenoten helpt. Het 
verhoogt je draagkracht. In onze 
‘keukentafelgesprekken’ willen we daarom 
hierover in gesprek gaan. 
We hebben 3 avonden georganiseerd, 
informeel maar onder deskundige leiding. 
Aan de orde komen de volgende thema’s: 
Acceptatie, Opvoeding en Broertjes en 
Zusjes.  

 
 

 
 

 

 

Acceptatie 

 
De eerste avond concentreert zich rond het 
thema Acceptatie. Het krijgen van een kind 
dat chronisch ziek is of een beperking heeft, 
betekent ook het verlies van een gezond kind 
en daarmee de verwachtingen die je had over 
de toekomst. Je wilt je kind alle zorg bieden 
die het nodig heeft. Daarbij is vaak geen 
plaats om het gevoel van verlies toe te laten. 
Daarnaast beïnvloedt dit ook je relatie met je 
partner en je omgeving.  
Tijdens deze avond praten we hierover met 
elkaar. Het (h)erkennen van dit verlies van 
elkaar als ouders werkt versterkend. Dit zorgt 
ervoor dat de band met je kind en de rest van 
het gezin wordt verdiept.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvoeding 

 
Opvoeden binnen een gezin met een kind 
met een ziekte of beperking kan moeilijk zijn. 
Iedereen in het gezin moet rekening houden 
met de zorgbehoefte van het kind. De kunst 
voor ouders hierbij is een balans te vinden 
tussen de zorg en opvoeding van alle 
kinderen. Tijdens deze tweede avond zullen 
we met elkaar praten over hoe je omgaat met 
de opvoeding van je zieke of beperkte kind, 
maar ook hoe je de aandacht tussen de 
verschillende kinderen in het gezin kunt 
verdelen. Kortom: waar kun je als ouder 
tegenaan lopen en wat zou je als opvoeder 
anders kunnen doen om een beter evenwicht 
te krijgen. Hierdoor ontstaat er voor alle 
gezinsleden voldoende ruimte om zich zo 
goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Broertjes en Zusjes 

 
Broertjes en zusjes hebben meestal een hele 
bijzondere band. Ze groeien met elkaar op en 
leren vaak veel van elkaar. Wanneer één van 
de kinderen chronisch ziek is of een 
beperking heeft, verandert er veel binnen het 
gezin. Het broertje of zusje krijgt vaak een 
andere rol met taken die eigenlijk niet horen 
bij de leeftijd. Onbedoeld kan dit leiden tot 
problemen zoals overbelasting, 
gedragsproblemen, problemen op school en 
met leeftijdsgenoten. Op deze laatste avond 
praten we vooral over de invloeden en 
gevolgen voor de broertjes en zusjes. Ook 
bespreken we praktische handvatten die je 
als ouders kunt inzetten om je kinderen te 
ondersteunen.  
 
 

 

Even in het kort: 

 
De keukentafelgesprekken bestaan uit een 
serie van drie avonden. Deze zijn niet 
afzonderlijk bij te wonen. 
Data:     7 oktober, 28 oktober en 18 
                           november 2014 
Tijd:      20.00-21.30 uur 
Plaats:      Praktijk Dorpsstraat 

    Dorpsstraat 27B 
      5261 CJ  Vught 
Kosten:      30 euro per persoon  
Groepsgrootte: min. 6 tot max. 12 personen 
 

Interesse? Voor meer 

informatie en aanmelding: 
 
BRES 
Hulp bij Ontwikkeling en Opvoeding 
Alberdine van de Hulsbeek 
06-22425856 
alberdine@bres-vught.nl 
www.bres-vught.nl 

 
 
Van Wissen 
Praktijk voor Verlieservaringen 
Peet van Wissen 
06-54301538 
info@vanwissenverlieservaringen.nl 
www.vanwissenverlieservaringen.nl 

 
 

 
 

Keukentafelgesprekken 

Balans in het Gezin 
 
 
 
 

 
 

 

Als je kind chronisch ziek is of 

een beperking heeft 
 
 

Voor meer inzicht, handige 

adviezen én een hart onder de 

riem 


