
Patrick Jorna: ‘Eilandjesbrein’ Uitgeverij Boekscout, Soest 2017. ISBN97890 Zie ook: 
www.boekscout.nl ( Geestelijke gezondheidszorg/ MCG/ADHD/ MCDD/NAO/Tic/ 
Regulatieproblematiek/ Gedragsstoornis/Angststoornis/Hartstoornis/Medicijngebruik/ 
Systeemdwang/ Zorgzwaarte/ Zorgbelasting/ Zorg coördinatie/ PO) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘Eilandjesbrein’ was uiteindelijk de uitslag na een gedegen observatieperiode en 
onderzoek naar het doen en laten van onze zoon Sam.’ (pag.7) 
 
Boek van 120 pagina’s, geschreven door Patrick Jorna, de vader van Sam, waarin hij de 
gang langs vele hulpverleners en zorginstellingen  beschrijft. Dit, om voor zijn zoon Sam 
de juiste diagnose te vinden en hulp die bij hem past. Geïllustreerd met zwart wit 
tekeningen.  
 
Over de schrijver: 
Nelis Patrick Jorna (1971) is getrouwd met Angelique en woont in Schiedam. Hij werkt 
als voorman bij DTA. Zij hebben drie zonen Rick, Sam en Jack.  
 
Zie ook: https://www.facebook.com/OntdekAutisme/posts/1100523363427406  
Boekscout.nl: ‘Nelis Patrick Jorna, een schorpioen geboren in 1971, is een gewone 
hardwerkende vader van een gezin dat al jaren opbokst tegen het starre gedrag van 
diverse zorgaanbieders. Wat eigenlijk begon als een remedie tegen de ophopende 
frustraties door deze van zich af te schrijven, liep uiteindelijk uit tot het schrijven van 
'Eilandjesbrein'. Een weergave van een zoektocht die uit het hart geschreven is en uit 
pure liefde voor zijn zoon, Sam.’ 
 
Korte bespreking: 
Boekscout.nl: ‘Volg het gezin van Nelis Patrick Jorna in hun wanhopige zoektocht naar 
duidelijkheid en naar antwoorden. Verdwaal in de wirwar van diagnoses. Voel mee met 
zijn zoon die de dupe is van kortzichtigheid en starheid. Die opgezadeld zit met een 
ADHD diagnose, maar misschien wel autist is. Boven alles, luister naar dit gezin, word 
bewust van de grenzeloze liefde voor Sam, en strijd mee voor een goede toekomst voor 
hem.’ 
 
Wat viel op: 
Hoe verschrikkelijk moeilijk het is om een kind uit huis te plaatsen. Dat dat niet zomaar 
gebeurt en heel emotioneel is.  
Alle moeilijke besluiten die ouders moeten nemen om hun kind de beste kansen te 
geven, o.a. gezinsopname maar ook een opname van Sam op een gesloten afdeling voor 
een half jaar.  
De zoektocht naar de juiste medicatie. En natuurlijk de lange zoektocht naar de juiste 
plek en zorg voor Sam. Hoe betrokken Patrick en Angelique blijven, steeds kijkend naar 
of de zorg wel bij Sam past.  
Hoe vaak Sam heftig geperst wordt op verschillende scholen. 
 
Citaten:  
Pag.11: ‘Dat maakt, dat de verschrikkelijke beslissing die we hebben moeten nemen nog 

http://www.boekscout.nl/
https://www.facebook.com/OntdekAutisme/posts/1100523363427406


moeilijker is dan wanneer hij alleen maar zijn donkere kant zou vertonen. Tot het 
moment dat het thuis echt te gevaarlijk wordt voor hem en de rest van de familie.’ 
 
Pag.20 : ‘Ook bij ‘Bodaer’ kan Sam niet ontkomen aan de pestkoppen van school.’ 
 
Pag.34: ‘Naarmate wij ons steeds meer inlezen op het internet en in boeken, zien wij 
steeds meer tegenstrijdigheden.’ 
 
Pag.54: ‘je gaat niet naar een garage en zegt, repareer maar. Eerst ga je samen kijken wat 
er mis is en dát laat je repareren.’ 
 
Pag.73: ‘In het geval van onze zoon moet het kleinschaliger zodat er gericht zorg kan 
worden verleend.’ 
 
Pag.92: ‘Nu vallen voor mij de puzzelstukjes op hun plaats. Door het zuurstoftekort is 
een verstoring in de hersenen opgetreden, autisme komt door een verstoring in de 
hersenen.’  
 
Pag.120: ‘Helaas is mijn antwoord niet voldoende en zullen we toch echt geduld moeten 
hebben. Nu gelukkig wel met een hoopvol vooruitzicht.’ 
 
Extra: 
http://patrickjorna.auteursblog.nl/  
https://www.facebook.com/OntdekAutisme/posts/1100523363427406  
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