


Sinds mei 2021 hebben broers en zussen (zowel juridische, dus volle, half- of adoptiebrussen, als 

affectieve, zijnde pleeg- en stiefbrus) het recht om niet gescheiden te worden (Wet 20 mei 2021 

tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek, betreffende de persoonlijke banden tussen broers 

en zussen), tenzij dit scheiden in het belang van het kind gebeurt. Omdat er weinig zicht was op 

de praktijk rond het al-dan-niet scheiden van broers en zussen bij een uithuisplaatsing en het 

contact tussen de kinderen, werd door onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel in opdracht 

van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een onderzoek uitgevoerd. Begeleiders uit 

de Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ), de Centra voor kinderzorg en gezinsonder-

steuning (CKG) en Pleegzorg werden bevraagd met betrekking tot het al dan niet samen verblij-

ven van brussen en hun contactregelingen.  

Er werd een steekproef genomen van 311 uithuisgeplaatste kinderen uit de provincies Oost-

Vlaanderen en Vlaams-Brabant. 90.7% van deze kinderen heeft ten minste één broer of zus. Zo-

wel juridische (vol, half- of adoptiebrus) als affectieve (pleeg- en stiefbrus) brussen werden als 

broers en zussen gerekend. 

De grote meerderheid waren biologische brussen (83.5%), met ongeveer evenveel volle en half-

brussen. Het gemiddeld aantal brussen per gezin is drie tot vier, met een maximum van 14 brus-
sen.  

 

Niet samen verblijven van brussen bij uithuisplaatsing 

Ongeveer 60% van de kinderen die voor de plaatsing samenwoonden met een broer of zus leef-

de niet samen met hen op het moment van de bevraging. Deze broers of zussen woonden thuis 

of bij familie (25%), zelfstandig (10%) of op een andere plaats in de jeugdhulpverlening (22%). 

Wanneer de kinderen niet samen verbleven, werden hiervoor volgende argumenten gegeven: 

- Broer of zus kon thuis verblijven (37%) 

- Het leeftijdsverschil (29%) , waardoor een brus bijvoorbeeld zelfstandig woonde of in een ande-

re (horizontale) leefgroep verbleef 

- Capaciteitsgebrek (11%)  

- De kinderen hadden verschillende noden , zoals ernstige gedrags- en emotionele problemen 

(9%) 

- Om een plaatsing in een pleeggezin mogelijk te maken, i.p.v. ze samen in een voorziening te 

plaatsen (6%)  

- De individuele belangen van de kinderen (5%), bv. een conflictueuze of onveilige broer-zus rela-

tie 

 

Het samen plaatsen van brussen bij uithuisplaatsing  

Bij het samen plaatsen werden de praktische haalbaarheid (71%) en de capaciteit die voorhan-

den was genoemd. Daarnaast werd ook het belang van de kinderen (43%) genoemd en omdat ze 

op hetzelfde moment geplaatst werden (28%). Verder werd aangegeven dat een netwerkplaat-

sing (10%), leeftijd van de kinderen en de kwaliteit van de relatie een rol speelden.  



Contact met brussen 

Zelfs wanneer ze niet samen leven, hebben zeven op tien van de kinderen uit deze bevraging 

contact met hun brus. Deze contacten verlopen meestal fysiek (96%) en gebeuren bij 2/3 van de 

kinderen minimaal maandelijks tot meerdere keren per week.   

Contacten tussen de kinderen gaan voornamelijk door omdat het belang van het kind ingezien 
wordt en omdat er een sterke de band is tussen de brussen. Er wordt ook aangeven dat het con-
tact regelmatig (18%) het gevolg is van contacten met ouders (of ruimere context), waarbij de 

brussen aanwezig zijn. Wanneer er geen contact is tussen de kinderen wordt er gewezen op een 
moeilijke samenwerking met de context en de beperkte band tussen de brussen. Dat het in het 
individuele belang van de kinderen lijkt om geen contact te hebben, werd ongeveer voor 1/3 van 
de ontbrekende contacten aangehaald. 

 
Mee te nemen naar de praktijk 
 
- De kwaliteit van de band tussen brussen en het emotioneel en gedragsmatig functione-

ren van de kinderen moet in kaart worden gebracht voorafgaand aan de plaatsing om een 

weloverwogen beslissing inzake samen plaatsen te kunnen maken.  

- Het is belangrijk de kwaliteit van de band tussen brussen in kaart te brengen, om zo be-

slissingen te kunnen nemen rond het samen plaatsen van broers en zussen. Dit kan bij-

voorbeeld met de Sibling Relationship Inventory (SRI; Stocker & McHale, 1992), maar ook 

met gesprekken met in eerste plaats de kinderen, maar ook ouders en hulpverleners. 

- Het is van belang om het emotioneel en gedragsmatig functioneren van elk kind in kaart 

te brengen, aangezien kinderen door het hebben van andere behoeften mogelijks moeilij-

ker binnen dezelfde setting opgevangen kunnen worden. 

- Ook wanneer kinderen niet samen wonen, blijft het belangrijk om te blijven inzetten op 

het behouden van de band en eventueel het verbeteren van de broer-zus relatie door con-

tacten. Ook kan het voordelig zijn om meer in te zetten op interventies die de relatie tussen 

brussen verbeteren.  

- De kinderen moeten betrokken worden bij de beslissing, onder meer door rekening te 

houden met de standpunten van elk kind bij het maken van een beslissing. Het is ook be-

langrijk dit blijvend te bevragen, aangezien de wensen van de kinderen kunnen verande-

ren. 

- Pleegzorg is algemeen de te verkiezen vorm van uithuisplaatsing, ook als dit betekent dat 

brussen dan gescheiden moeten worden. Pleegzorg heeft immers veel voordelen waar-
door het nadeel van de scheiding geregeld niet opweegt tegen het voordeel van een 
pleegzorgplaatsing. Dit nadeel kan bovendien voor een stuk worden geremedieerd door 
het stimuleren van contacten. Uiteraard moet bij de besluitvorming wel telkens het belang 

van het individuele kind primeren, rekening gehouden worden met de wens van de kin-
deren en moet de kwaliteit van de relatie tussen de kinderen en het functioneren van elk 
kind mee in rekening gebracht worden.  
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