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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Maartje Hip weet ruim een jaar dat ze een stoornis heeft in het autistisch spectrum en 

heeft een uniek boek geschreven over haar leven vóór deze diagnose. Het geeft een 

inkijk in haar leven hoe ze de wereld waarneemt en hoe ze deelneemt aan de 

maatschappij. Na haar diagnose was het voor haar belangrijk om haar ervaringen te 

delen om zo voor anderen iets te kunnen betekenen. 

 

 

“Ik heb het boek geschreven om vrouwen - die net als ik lang zoekende zijn geweest - 

door herkenning een richting te wijzen. Voor hulpverleners, om meer kennis te vergaren 

over deze moeilijk te diagnosticeren groep. En voor mensen die in hun omgeving te 

maken hebben met vrouwen met autisme. Door dit boek te lezen heeft men de 

mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in hoe deze groep kan denken en handelen. Er 

is nog heel veel onbekend in de geestelijke gezondheidszorg over deze groep vrouwen, 

waardoor er nog veel van hen ongediagnosticeerd doorworstelen in hun leven. 

Erkenning en herkenning zullen hen helpen om passende begeleiding te krijgen 

waardoor hun leven nieuw perspectief zal kunnen krijgen”. 

Haar verhaal, geschreven onder een pseudoniem, vertelt over haar ervaringen, het 

onbegrip waar ze tegenaan liep, de verkeerde diagnoses die ze kreeg in haar leven en 

over de teleurstelling en eenzaamheid welke dit met zich meebracht. 

 

Over de auteur: 

Maartje Hip weet sinds kort weet ze dat ze autisme heeft. Ze is een vrouw van 

zevenenveertig jaar oud en ze is getrouwd met haar man. Ook heeft ze twee 

schoolgaande kinderen, een meisje en een jongen. Momenteel is ze fulltime thuis als 

moeder. Haar laatste opleiding was de combinatieopleiding tot Neonatologie 

verpleegkundige en Kinder Intensive-care verpleegkundige. Bij haar laatste baan werkte 

ze als zorgcoördinator op een kinderafdeling van een algemeen ziekenhuis. Hier volgde 

ze ook nog een management opleiding 

 

Ze komt uit een gezin met een vader, een moeder, een broer die anderhalf jaar ouder is 

dan zij en een jongere broer, hij is ruim 6 jaar jonger. 

 

Inzien: 

https://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?ISBN=9789463865715 (naar 

beneden scrollen) 

 

Extra/ Recensies: 

 
www.maartjehip.nl 

https://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?ISBN=9789463865715
http://www.maartjehip.nl/


 
Goed boek, prettig om te lezen! Dit boek geeft veel herkenning als het gaat om vrouwen met 

autisme, maar ook als het gaat om onwetendheid bij hulpverleners als het gaat over autisme 
en de gevolgen daarvan. 

Zeker een aanrader! 
 

-Celine (autismekracht) 
 
 

 


