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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

De jongvolwassen Naomi heeft een verstandelijke handicap en kampt met autisme en 

epilepsie. Haar moeder stelt in dit boek vragen waar iedere ouder van een 

zorgafhankelijk kind mee worstelt. Je weet dat er een moment komt waarop andere 

mensen voor je kind moeten gaan zorgen. Maar hoe vind je dan de meest geschikte 

plek? Waar krijgt je kind een goed leven en wat betekent dit? Hoe maak je als ouder de 

juiste keuze? En zijn er parallellen met keuzes waar Naomi's leeftijdgenoten voor staan? 

 

Wilma Klaassen: "Als je een kind krijgt met een meervoudige handicap, staat je wereld 

op zijn kop. Ik vertel over mijn dochter die nu in een dorpsgemeenschap woont waar het 

leven veilig en eenvoudig is. En over het ingewikkelde proces dat aan onze keuze voor 

deze plek voorafging." 

 

Wilma schrijft als moeder en vanuit haar achtergrond als zorgprofessional. Dat maakt 

dit boek herkenbaar voor ouders in eenzelfde situatie, maar ook relevant en belangrijk 

voor iedereen die in de zorg werkt of daarin een opleiding volgt. 

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000012

9621713 

 

Over de auteurs: 

Wilma (1964) haalde in 2012 haar diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

aan de Hanzehogeschool in Groningen. Vanaf haar 18e jaar is ze werkzaam in de 

ouderenzorg, met name in de psycho geriatrie. Gedurende de tijd dat haar dochter thuis 

woonde was ze niet werkzaam in een vast dienstverband. 

 

Ze is sinds 2015 actief binnen haar bedrijf www.bovenhetmaaiveld.nu en sinds 2018 

binnen het bedrijf www.feestmetzorg.nl. Beide bedrijven zijn door persoonlijke ervaring 

en opleiding ontstaan. Dit boek is onderdeel van Boven het maaiveld. 

 

Voor meer info zie https://www.wilmaklaassen.nl/ 
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Extra/Recensies: 

 

https://www.wilmaklaassen.nl/product/namoi-wat-kies-ik-voor-haar/#tab-reviews 
 
https://www.vgn.nl/blog/moeder-van-naomi-zij-mist-mij-anders 
 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5098901/verpleeghuis-
gehandicapten-rivm-bezoek-gehandicapten-verbod 
 

Dit boek maakt zichtbaar dat de vraag naar het goede leven iedere dag opnieuw 
gesteld moet worden. De gezamenlijke ontdekkingstocht naar de invulling van het 
goede leven wordt heel treffend beschreven. Het boek staat bol van kleine en grote 
wijsheden en lessen voor professionals, voor studenten maar eigenlijk voor ieders’ 

kijken naar en denken over mens-zijn.’ 

Maaike Hermsen 
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