
 
 

ALGEMENE ANTWOORDEN n=390 

   

   

1%

34%

33%

16%

16%

Leeftijd (n=390)

< 12 jaar 12-18 jaar 18-25 jaar 25-30 jaar > 30 jaar

70,5%

13,6%

10,3%

5,6%

Ja, we bleven allemaal samen.

Ja, ik groeide op met 1 of enkelen van hen.

Ik ben met geen van mijn broers
en/of zussen opgegroeid.

Ik heb geen broers en/of zussen.

Ben jij samen met jouw broers en/of zussen opgegroeid?

76,7%

25,1%

0,8%

4,6%

20,5%

6,9%

0,3%

1,5%

Ik ben opgegroeid bij mijn ouders/voogd.

Mijn ouders zijn gescheiden.

Mijn broer/zus is ernstig ziek.

Ik zit op internaat.

Ik verblijf in een jeugdhulpvoorziening.

Ik verblijf in een pleeggezin.

Ik ben geadopteerd.

Ik heb een vluchtverhaal.

Welke situaties zijn van toepassing op jouw jeugd? (n=390)

0,5% 1,0% 2,1%

16,4%

80,0%

Niet belangrijk Weinig belangrijk Neutraal Redelijk
belangrijk

Heel belangrijk

Hoe belangrijk vind jij het dat broers en zussen 
het recht krijgen om samen op te groeien? (n=390)



 
 

ANTWOORDEN JONGEREN MET EEN JEUGDHULPERVARING  n=97 

   

   

5%

35%

31%

21%

8%

Leeftijd (n=97)

< 12 jaar 12-18 jaar 18-25 jaar 25-30 jaar > 30 jaar

16,5%

39,2%

38,1%

6,2%

Ja, we bleven allemaal samen.

Ja, ik groeide op met 1 of enkelen van hen.

Ik ben met geen van mijn broers
en/of zussen opgegroeid.

Ik heb geen broers en/of zussen.

Ben jij samen met jouw broers en/of zussen opgegroeid? (n=97)

24,7%

37,1%

0,0%

13,4%

82,5%

27,8%

1,0%

6,2%

Ik ben opgegroeid bij mijn ouders/voogd.

Mijn ouders zijn gescheiden.

Mijn broer/zus is ernstig ziek.

Ik zit op internaat.

Ik verblijf in een jeugdhulpvoorziening.

Ik verblijf in een pleeggezin.

Ik ben geadopteerd.

Ik heb een vluchtverhaal.

Welke situaties zijn van toepassing op jouw jeugd? (n=97)

1,0% 3,1%
7,2%

17,5%

71,1%

Niet belangrijk Weinig belangrijk Neutraal Redelijk
belangrijk

Heel belangrijk

Hoe belangrijk vind jij het dat broers en zussen 
het recht krijgen om samen op te groeien? (n=97)



 
 

ANTWOORDEN JONGEREN ZONDER EEN JEUGDHULPERVARING  n=293 

   

   

0,0%

33,8%

34,1%

13,7%

18,4%

Leeftijd (n=293)

< 12 jaar 12-18 jaar 18-25 jaar 25-30 jaar > 30 jaar

88,4%

5,1%

1,0%

5,5%

Ja, we bleven allemaal samen.

Ja, ik groeide op met 1 of enkelen van hen.

Ik ben met geen van mijn broers
en/of zussen opgegroeid.

Ik heb geen broers en/of zussen.

Ben jij samen met jouw broers en/of zussen opgegroeid? (n=293)

90,4%

21,2%

1,0%

1,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Ik ben opgegroeid bij mijn ouders/voogd.

Mijn ouders zijn gescheiden.

Mijn broer/zus is ernstig ziek.

Ik zit op internaat.

Ik verblijf in een jeugdhulpvoorziening.

Ik verblijf in een pleeggezin.

Ik ben geadopteerd.

Ik heb een vluchtverhaal.

Welke situaties zijn van toepassing op jouw jeugd? (n=293)

0,3% 0,3% 0,3%

16,0%

82,9%

Niet belangrijk Weinig belangrijk Neutraal Redelijk
belangrijk

Heel belangrijk

Hoe belangrijk vind jij het dat broers en zussen 
het recht krijgen om samen op te groeien? (n=293)



 
 

VERGELIJKING ANTWOORDEN JONGEREN MET EN ZONDER EEN JEUGDHULPERVARING  n=97/293 

 

88,4%

5,1%

1,0%

5,5%

16,5%

39,2%

38,1%

6,2%

Ja, we bleven allemaal samen.

Ja, ik groeide op met 1 of enkelen van hen.

Ik ben met geen van mijn broers
en/of zussen opgegroeid.

Ik heb geen broers en/of zussen.

Ben jij samen met jouw broers en/of zussen opgegroeid?

Jongeren met een jeugdhulpervaring (n=97) Jongeren zonder jeugdhulpervaring (n=293)

1,0%
3,1%

7,2%

17,5%

71,1%

0,3% 0,3% 0,3%

16,0%

82,9%

Niet belangrijk Weinig belangrijk Neutraal Redelijk belangrijk Heel belangrijk

Hoe belangrijk vind jij het dat broers en zussen het recht 
krijgen om samen op te groeien?

Jongeren met een jeugdhulpervaring (n=97) Jongeren zonder een jeugdhulpervaring (n=293)



 
 

REACTIES 

ROOS = JONGEREN MET EEN ERVARING IN DE JEUGDZORG 

ZWART = JONGEREN ZONDER ERVARING IN DE JEUGDZORG 

BETEKENIS BROERS EN ZUSSEN  

→ Mijn zus is de persoon die het dichtste bij me staat. 

→ Er zijn zo een aantal fundamentele bouwstenen in het leven. Een broer of zus is daar zo een van. 

Het klettert soms, maar evenveel is er ook die steun die je nodig hebt bij het opgroeien, de 

vragen waar je alletwee mee zit en samen op zoek gaat naar een antwoord, het verzetten tegen 

de ouders, als duo, lekker rebels, maar ook gewoon toffe dingen samendoen. 

→ Er gaat niets boven de band met mijn zus. Die is uniek. 

→ Voor ons was het een vanzelfsprekendheid. Onze grootouders woonden bovendien tegenover 

ons. Eén grote familie. Ik wens het iedereen toe... 

→ Ik zou mijn broer en zussen nooit kunnen missen. 

→ Ik mag er niet aan denken dat we ooit gescheiden zouden zijn! 

→ Mijn zus is mijn beste vriendin. 

→ We hebben een heel hechte band. 

→ Ik deed alles met mijn zus. We komen super goed overeen. Ik zie haar ook als de geweldigste 

vriendin die je maar kunt wensen. Jammer wel dat ze nu op kot is en ik ze enkel in het weekend 

kan zien. 

→ Zo zou het bij iedereen moeten zijn. 

→ Ik zou het mij niet kunnen voorstellen om op te groeien zonder mijn tweelingszus. 

→ Mijn zus en ik schelen 12 jaar. We hebben dezelfde vader. Ik ben zo blij met zus. Heb een heel 

hechte band met haar door mijn ouders. 

→ Ik vind het heel belangrijk dat broers en zussen samen opgroeien, omdat je veel van elkaar leert, 

maar vooral omdat het een zeer speciale bloedband is die je met niemand anders hebt. 

→ Opgroeien met mijn zus heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben! 

→ De band met je broer of zus is anders. 

→ Ik vind dat het moet. Het is meer dan een recht.Vaak zijn wij de enigen die nog op elkaar kunnen 

rekenen. 

→ Op mijn 12 jaar zijn mijn ouders gescheiden, maar wij bleven als broer en zussen wel altijd 

samen. Mijn zusje is geadopteerd toen ze 7 maanden oud was. Dus ze is een echte zus. 

→ We zijn met 5 kinderen thuis, waarvan er 2 halfbroers zijn. Zij verbleven bij hun biologische mama 

en kwamen om de twee weekends bij ons logeren. Het voelde echter wel als samen opgroeien. 

→ Samenblijven met mijn broers zou het hele traject van pleegzorg aangenamer gemaakt hebben. 

→ Ik heb echt gelukkige herinneringen aan de tijden samen. Spelen , ravotten, leren van elkaar,... 

→ Je leert van elkaar. Je voelt je ook veilig. 

→ Alleen zijn maakt dat je de moeilijke periodes alleen moet dragen. 

→ Ik hou van mijn zus. 

→ Met je broers en zussen opgroeien zou een recht moeten zijn maar geen absoluut. Wanneer je in 

een problematische opvoedingssituatie opgroeit, zijn er soms ook conflicten, onderliggende 



 
 

wanverhoudingen, traumatische gebeurtenissen tussen broers en zussen. Gelukkig eerder de 

uitzondering. Het recht om samen op te groeien moet er zeker zijn maar mag niet de enige 

leidraad/mantra zijn. Elke situatie is verschillend en dient ook op maat bekeken te worden. Vraag 

het zeker en vast ook met de nodige aandacht en zorg aan de kinderen en jongeren zelf. 

→ Zonder mijn zussen was de scheiding van mijn ouders zo mogelijk nog zwaarder geweest 

SITUATIES WAARDOOR BROERS EN ZUSSEN NIET SAMEN OPGROEIEN 

→ We waren eerst met 4 in dezelfde voorziening geplaatst, maar dan werd men oudste broer naar 

een andere groep verplaatst. Mijn tante werd pleegouder van mijn oudste zus, die ondertussen 

alleen woont. Toen mijn kleinste zus geboren werd, is zij direct in een pleeggezin geplaatst. Ik zat 

dan enkel nog met mijn jongere broer in dezelfde voorziening, maar mijn oudste zus werd dan 

pleegouder van hem. Nu zit ik dus nog alleen in de groep. 

→ Tot ongeveer mijn 14 jaar ben ik wel samen opgegroeid (niet continu) doordat ik bij mijn ouders 

(of 1 daarvan) bleef wonen. Vanaf het moment dat ik in pleegzorg beland ben, groeide ik niet 

meer samen op met mijn broers en zussen. 

→ Mijn zus zat in het middelbaar op internaat. 

→ Ik werd uithuisgeplaatst, de anderen niet. Daardoor konden we niet samen opgroeien. 

→ Ik ben geplaatst sinds mijn 15 jaar. Mijn ene broer zat op internaat, mijn andere broer woonde bij 

mijn ouders en mijn zus is geplaatst sinds haar 10de. 

→ Tot mijn 11de woonde ik bij mijn ouders, samen met mijn zus. Toen we uithuisgeplaatst werden, 

verbleef ik eerst 1,5 jaar in een voorziening zonder mijn jongere zus. Zij werd in een andere 

voorziening geplaatst en ging na enkele maanden naar een pleeggezin. Toen die plaatsing 

verkeerd liep, werd mijn zus bij mij in de voorziening geplaatst. We hebben ongeveer een jaar 

samen gezeten en deelden zelfs een kamer, wat we beide heerlijk vonden. Daarna werden we 

opnieuw naar andere plaatsen gebracht. Op mijn 17de kwam ik in een pleeggezin terecht. Toen 

zij vernomen dat ik nog een jongere zus had, hebben ze geprobeerd haar ook in huis te nemen. 

Dit hebben we voor enkele maanden geprobeerd, maar voor mijn zus, die toen 13 was, was dit 

niet de juiste hulpverlening. Zij is opnieuw in een voorziening gaan wonen en ik bleef bij mijn 

pleeggezin. 

→ Ik ben de jongste van 4 en wij werden gespitst omdat we tussen 8 en 13 jaar waren destijds. Dan 

wordt het moeilijk iedereen samen te houden maar uiteraard is dat wel super belangrijk dat 

broers en zussen zo veel mogelijk samen opgroeien. 

→ Ik ken zelf heel veel jongeren die samen worden geplaatst voor een paar maanden en dan uit 

elkaar worden getrokken, of heel veel jongeren die nooit bij elkaar hebben gezeten. En ik ken er 

heel weinig die samen zitten. 

→ Ik groeide eerst op met mijn zussen, maar daarna werd ik samen met een zus uithuisgeplaatst. 

Mijn andere zus mocht niet mee omdat zij te jong was. Dat vond ik wel jammer. 

→ Op mijn 3 jaar ben ik met mijn 2 zussen uithuisgeplaatst. Mijn kleinste zus was nog maar een 

baby en werd als enige dus geplaatst in een pleeggezin. 

→ Mijn broer zat regelmatig in een voorziening of internaat. Ik heb zelf 1 jaar op internaat gezeten. 

→ Wij zijn allemaal ergens anders heen gestuurd. 

→ Tot mijn 15 jaar heb ik thuis gewoond met mijn broers en zussen. Ik ben alleen naar een 

voorziening gegaan. 

→ Gezin met 6 kinderen: 2 wonen thuis, 4 in een jeugdhulpvoorziening (waarvan 2 samen in 1 

leefgroep en de andere 2 samen in een andere voorziening). 

→ Ik ben altijd met mijn zus opgegroeid tot de dag dat de leefgroep ons scheidde. 



 
 
→ Ik heb twee halfzussen uit het vorige huwelijk van mijn vader. Hun mama is overleden. De één 

verbleef bij de echte oma en de ander bij een adoptieoma. Mijn ouders scheidden al snel na mijn 

geboorte. Ik werd op 3-jarige leeftijd uithuisgeplaatst. 

→ Ik heb eerst in een leefgroep gezeten met mijn broertje, maar nu zit ik in een andere leefgroep, 

dus zien we elkaar enkel in het weekend. 

→ Wij zijn eerst samengeplaatst. Naarmate we ouder werden, werden we van elkaar gescheiden. 

Hierdoor is iedereen zijn eigen weg gegaan en hebben we weinig contact. 

→ Het is dankzij onze voogd dat we bij elkaar bleven. Anders zouden we niet samen zijn 

opgegroeid. De oudste zus was er niet bij, waardoor we geen band met elkaar hebben. 

→ Mijn twee zussen zitten in een jeugdhulpvoorziening. De ene in een leefgroep en de andere op 

kamertraining. Ik doe zelf aan CBAW. 

VOORBEELDEN SAMENPLAATSING 

→ Wij zijn een versnipperde familie: in die zin dat mijn twee ‘volle’ zussen bij mijn grootmoeder 

opgroeiden, mijn half-siblings bij hun moeder en dat mijn vader voor geen van ons zessen 

zorgde. Ik had dankzij pleegvoogdij de luxe om samen met mijn zussen op te groeien. 

→ In één van de 15 instellingen heb ik wel met zowel mijn broer als zus gezeten. 

→ Ik ben samengeplaatst met hen. 

→ Ik zat met mijn tweelingbroer in een pleeggezin. Dat gaf veel spanningen omdat broer en ik het 

niet goed met elkaar konden vinden. Onze zus zit in een ander gezin. 

HEBBEN ‘ACTIE’ ONDERNOMEN/KLAGEN IETS AAN 

→ We groeiden samen op tot ik en mijn zus om de haverklap thuis weggehaald werden. Toen ik 

uiteindelijk permanent uithuis werd geplaatst, heb ik de eerste 2 maanden zowel mijn broertje als 

mijn twee zussen weinig tot nooit gezien. Dit omdat bezoekregeling niet door de 

jeugdrechtbank/leefgroep werd geregeld, laat staan aangemoedigd. Pas toen ik alleen ging 

wonen gingen ze vragen naar mijn band met mijn broer en zussen.  

→ Toen ik in een voorziening terechtkwam, werd ik gescheiden van al mijn zussen. Het was heel 

moeilijk om hen te kunnen zien. Moeder rebbeleerde en strafte mij om ze weg te houden. 

Aangezien moeder baas is, konden we er niks aan doen. Ik ben hiervoor naar de jeugdrechter 

gestapt. Heb daar een dossier kunnen openen, maar ook daar bleek onze stem niet te klinken. 

Mijn zussen bleven weg. 

→ We bleven niet ‘altijd’ samen. En ik wil graag mijn broertje meer zien. Wie helpt me? 

OPVALLENDE REACTIES 

→ 4 kinderen uit één gezin zouden volgens mij niet samen in een kleine leefgroep mogen zitten. 

Financiële klasse en het bezoek van ouders. Dit kan een negatief of jaloers effect opwekken bij 

andere jongeren die dat geluk niet hebben. 

→ Ik vind dat er een nuance is in heel de zaak. Als broers en zussen al een band hebben kunnen 

opbouwen moeten die samen kunnen blijven. Ik heb echter geen probleem met scheiding bij 

geboorte ofzo (zoals voor wetenschappelijke experimenten). 

 

 


