
Joyce van Maaren: ‘Een gezin met autisme’ Als autisme de regel is en niet de 
uitzondering. Vier kinderen en een partner met diagnose ASS: ervaringen van een 
moeder. Uitgeverij Hogrefe, Amsterdam 2015. ISBN 9789492297037 (ASS/ 
Familieverhoudingen/ Acceptatie/ PO) Zie ook: www.hogrefe.nl 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Vier van je vijf kinderen hebben autisme 
en je partner ook ... 
 
Het zal je maar overkomen! 
 
Het overkomt Joyce van Maaren. In de loop der jaren worden vier van haar vijf kinderen 
én haar man gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis. In Een gezin met 
autisme vertelt ze openhartig hoe haar leven elke keer weer op z'n kop komt te staan. En 
hoe het gezin telkens weer op zoek moet naar een nieuw evenwicht. 
 
Joyce gaat door een moeizaam acceptatieproces, maar beseft al snel dat zij zelf het heft 
in handen moet nemen. Ze weigert een slachtofferrol aan te nemen en neemt zich voor 
om ondanks alle zorgen elke dag als een feestje te zien. Haar positieve houding helpt 
haar verder in de ontdekkingstocht van het leven met haar turbulente gezin. Een gezin 
waarin autisme de regel is in plaats van de uitzondering. 
 
In dit inspirerende en liefdevolle boek neemt Joyce de lezer mee op haar reis - een reis 
die met vallen en opstaan verloopt. Vind steun in haar verhaal en ontdek wat autisme in 
het dagelijks leven betekent. Maar laat je vooral ook inspireren om van elke dag een 
feestje te maken. Joyce van Maaren laat je als geen ander zien hoe je dat kunt doen. Ook 
als je zelf of in je gezin te maken hebt met autisme (of andere psychologische 
stoornissen). 
 
Het vlot geschreven relaas van een moeder die hoop en troost geeft aan iedereen die in 
een wereld verkeert waar weinig "gewoon' is. 
Lotje & co.’ 
 
Over de schrijfster: 
Zie ook: https://www.facebook.com/people/Joyce-van-Maaren/100018845199951  
 
Inzien: 
https://issuu.com/hogrefeuitgevers/docs/inkijkexemplaar_gezin_met_autisme  
 
Recensies/Extra: 
Bol.com, F.M. Boon: ‘(…) De auteur, moeder, vertelt het levensverhaal van haar gezin, 
waarin de confrontatie en de zoektocht naar goede manieren om met de verschillende 
betrokkenen goed om te gaan. Autisme blijkt zich bij elke persoon heel anders te 
manifesteren en het lukt om goede wegen daarin te vinden. In de loop van het verhaal 
worden vier kinderen én de vader gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis. 
We zien wat de zoektochten en de interacties met de hulpverlening opleveren voor het 
dagelijkse leven en de school- en beroepskeuze. We zien hoe het alledaagse leven in de 
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praktijk kan verlopen – en bijvoorbeeld ook voorbereidingen voor een verhuizing en hoe 
het gezin in een camper op vakantie gaat. En moeder schept ook ruimte voor zichzelf. Dit 
aansprekende boek neemt de lezer mee op een gang door het gezinsleven waarbij wordt 
verhaald van vallen en zeer zeker ook opstaan. Het biedt inkijk in leven met autisme en 
steunt en inspireert lotgenoten.’ 
 
https://www.alphensnieuwsblad.nl/activiteit/item/auteur-joyce-van-maaren-te-gast-
bij-autismecafe-nieuwkoop-op-31-mei-/169656  
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