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Jij bent niet de enige!
In het spel zie je dat jij niet de enige bent! 

We hebben jouw hulp nodig om dit spel te testen en te kijken of het 
brussen echt helpt!

Kijk snel op www.brussengame.nl

Wil jij dit spel voor ons testen? Wil jij dit spel voor ons testen? 

Jij bent bijzonder!In het spel zie je dat jij als broer of zus (brus) heel belangrijk en bijzonder bent!

Voor jonge brussen: 
kinderen van 6 t/m 9 jaar met een broer of zus met een 

verstandelijke en/of visuele beperking! 

Speel het computerspel

en leer over jouw gedachten, gevoelens en lastige situaties
met je broer of zus

Speel het computerspel

en leer over jouw gedachten, gevoelens en lastige situaties
met je broer of zus

In dit computerspel zie je de Broedels. 

Dit zijn kleine, lieve monstertjes die 

allerlei dingen meemaken die broers 

en zussen ook meemaken. 

In het spel zie je animaties van de 

Broedels, filmpjes van andere broers en 

zussen, beantwoord je vragen, en speel 

je mini-games! Ook maak je bij ieder 

level een kort werkblad.



Vragen of aanmelden 
Stuur je vraag of meld je voor het onderzoek aan bij Linda Messemaker-Veerman door een mail 
te sturen naar info@brussengame.nl

Kijk ook op onze website: www.brussengame.nl 
of de Facebookpagina: www.facebook.com/brussengame

Voor wie is het? 
Het spel is voor kinderen van 6 t/m 9 jaar…
• met een broer of zus met een visuele
  en/of verstandelijke beperking die   
 (deels) in hetzelfde huis woont
• uit Nederland en Vlaanderen 
• die zelf geen beperking of ernstige   
 ziekte hebben
• waarvan de ouders geen beperking of   
 ernstige ziekte hebben

Meedoen aan het onderzoek?
Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. Als jullie meedoen:

• Speelt jouw kind het spel in 4 weken, dat kan gewoon thuis
• Jouw kind speelt 2 levels per week
• Elk level duurt 15-20 minuten
• Jouw kind maakt ook 2 werkbladen per week

De ene helft van de kinderen speelt het spel tijdens het 
onderzoek en de andere helft speelt het spel na het 
onderzoek. Zo kunnen de onderzoekers vergelijken en zien of 
het werkt.

En ook:
• Komt er 3 keer een onderzoeker bij jullie thuis langs, 
 verspreid over 12-14 weken.
• Jij en jouw kind vullen dan vragenlijsten in over hoe het met  
 jouw kind gaat en wat hij/zij denkt en voelt.
• Eén afspraak duurt ongeveer 1,5 uur

Wat is het doel van ‘Broedels?
Broedels is een computerspel gemaakt in co-creatie met brussen. Het spel is bedoeld 
om kinderen te ondersteunen bij gedachten, gevoelens en situaties die kunnen 
voorkomen als je een broer of zus hebt met een visuele en/of verstandelijke beperking. 
In het spel komen negen thema’s naar voren die ook zijn beschreven in het Broers- 
en zussenboek van Anjet van Dijken. Deze thema’s helpen brussen om zich beter te 
voelen als ze daar over praten.
Jouw kind kan het spel zelfstandig spelen. Bij het spel zijn ook werkbladen die jouw 
kind samen met jou kan doen. Ook ontvang je een korte handreiking voor ouders die 
jou handvatten geeft om jouw kind te ondersteunen. 

Metropolisfilm
Ton Wolswijk, Guido van Eekelen, Catherine Volders,
Dorianne Slingerland, Ania Harre, Thomas Knijff, Edwin Donders, 
Leen Wiegman, Jake Hellenberg, Bart van de Lisdonk, 

Augusoft
Jeroen van der Molen

Met dank aan
Academische Werkplaats Sociale Relaties & Gehechtheid,  
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Linda Messemaker-Veerman, Mr. Anjet van Dijken, prof. dr. Paula 
Sterkenburg, dr. Agnes Willemen, Suzanne Derks, 
het Brussenpanel en de expertisegroep.
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