
Gezin en Handicap maakt deel uit 
van de KVG-Groep en is lid van  
InclusieAmbassade

„Wie zorg er voor ons kind met een handicap als wij er niet meer zijn?” Ouders besef-
fen heel goed dat de broers en zussen van hun kind met een handicap een eigen leven 
moeten kunnen leiden. Desondanks rekenen ze op hen om (een deel van) de zorg over te 
nemen. Of hopen ze dit. Hierover binnen het gezin in gesprek gaan is echter zeer confron-
terend en vraagt veel moed. Als ouder zit je zo vaak vast in al je zorgen, dat je verlamd 
wordt. Je wil zo graag concrete stappen ondernemen, maar komt om allerlei redenen niet 
aan een eerste stap toe. We willen ouders handvatten aanreiken om met de brussen in 
gesprek te gaan.

Je ontdekt:

• Welk engagement kan je als ouder van je andere kinderen verwachten?
• Wat mag/kan je hen (niet) vragen?
• Hoe kan je hierover in gesprek gaan en afspraken maken waardoor zowel de kinderen 

als ouders wat gerustgesteld worden?
• Waarom is het zo belangrijk om dit gesprek aan te gaan? 

Wanneer en hoe doe je dit het best? Wat als dit gesprek er niet (of moeilijk) komt?
• Welke rollen kunnen brussen opnemen?

Je spreker: 
• Gerd Claes, ervaringsdeskundige (als ouder én brus) en therapeute.
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5 euro - Leden van Gezin en Handicap of KVG
12 euro - Niet-leden van Gezin en Handicap of KVG 
35 euro - Professionelen. Mét factuur: geef ons je factuurgegevens door.

Schrijf je in:
- online via www.gezinenhandicap.be/infoavonden
- telefonisch: 03 216 29 90

www.facebook.com/gezinenhandicap

Met de steun van:

infonamiddag

Liefde inblikken
Communiceren met brussen 
over ‘later’, ‘wat na ons?’
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