
PRAATwijzer voor zorgverlEners EN OUDERS  
Brussen PRAAT KLETS doe-boek

In elke (online) boekwinkel (17,99): 
https://www.lannoocampus.nl/nl/broers-en-

zussen-en-om-het-ziekenhuis

HOE GEBRUIK IK DIT BOEK? 
1. Om nóg wijzer te worden over brussen 
2. Door het boek aan te raden en/of neer te leggen  
3. Om in contact te gaan en blijven met (oa) brussen 

Start: 
✔ bij pagina 120 
Lees waarom brussen een 
boek willen en wat erin 
móest! Dat werd: her/
verkenning  & doedingen. 

✔ dan pagina 121 
Alle 21 vragen op een rij. 
Voor de 300+ antwoorden 
moet je het boek lezen. 
  

✔  Check KLETS  - 
zorgberoepen  
Brussen willen weten wat 
zorgprofessionals doen en 
wat ze hen kunnen vragen. 

TIPS 

✰ IN GEPREK MET 
BRUSSEN: 
✰Werk vanuit de 

vragen 
✰ Laat brus het 

boek ontdekken  
   
✰ IN GESPREK MET 
OUDERS: 

* wijs op boek 
* deel je kennis! 

Mijn dochter is erg trots en blij dat er ook eens iets 
is, speciaal voor haar. Het boek is perfect 
opgebouwd voor onze 7-jarige: ze bladert gretig 
naar een bladzijde die haar aanspreekt en begint te 
kleuren of te schrijven of ze vraagt mij om voor te 
lezen.  Ze nam het ook al mee naar school om aan 
de juf te laten zien!                          Mama (36 JAAR)

Voor wie? ouders, zorgverleners in het ziekenhuis of elders, leraren - alle geïnteresseerden. 
Door wie? 17 broers en zussen (8 -14 jaar): met vragen, tips en antwoorden. 
Waarom? Wat kinderen niet weten, vullen ze met hun fantasie … in.*

’Toen ik klein was had ik al graag gehad dat 
er aandacht was geweest voor mijn brus.’  

Directeur Hester Rippen van Kind&Ziekenhuis  en 
ervaringsdeskundige, syndroom Ehlers – Danlos  

Favorieten pagina’s auteur: 
de rebus ✰ het lichaam (p. 31) ✰ organen (p. 41) 

geheimschrift (p. 84) ✰ drukke ouders (p. 46)           
✰ voorbeeldbrief aan directeur  (p. 63) ✰ familiepot 
(p. 100) ✰ brussenvragen over ziekte, dood (p. 110)          

✰ denkcheck (p. 111)

* Bij gebrek aan juiste informatie hebben brussen verhoogde kans op ontwikkelen problemen.

#gouden #brussen #tips 

#Zieonsook 
en vertel wat er te doen, eten etc is. 

Luister naar  brussen 
wat ze willen zien, horen en doen. 

informeer hen 
over diagnose, prognose, de behandeling, en 

erna, en/of help ouders daarbij. 
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