
  

Joyce de Ruiter: Niet Horen Niet Zien Niet Zwijgen, Uitgeverij Boekscout, 2020, ISBN: 
9789464033236 (Anorexia Nervosa, Depressie, Psychiatrie, Emoties, 
Hulpverleningsrelatie, Lotgenoten, ED) 

Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Als je wereld donker en stil wordt, word jij dat dan ook? 
 
 
Als Joyce zeventien is, zegt een arts tegen haar dat ze niet van waarde zal zijn voor de 
maatschappij. Hij suggereert dat ze maar een taal moet gaan leren. ‘Dan kun je misschien 
een keer een boek vertalen.’ Meer zit er voor haar niet in, is zijn boodschap. 
 
Joyce weet op dat moment net dat ze lijdt aan het zeer zeldzame Ushersyndroom, dat 
ervoor zorgt dat ze steeds slechter gaat horen en zien en rond haar veertigste doof en blind 
zal zijn. De diagnose maakt dat ze haast heeft: ze wil alles zien, alles doen, alles leren, alles 
meemaken voordat haar wereld definitief donker en stil wordt. Ze is in voortdurend 
gevecht met haar ziekte, wanhopig op zoek naar een manier om er blij mee te zijn – tot ze 
inziet dat dat een strijd is die ze nooit kan winnen. Dan begint ze ervan overtuigd te raken 
dat ze de wereld iets te vertellen heeft. Dat ze straks niet meer kan horen of zien, hoeft 
niet te betekenen dat ze ook zal zwijgen. 
 
Nu is ze getrouwd, moeder van twee kinderen, ondernemer en veelgevraagd spreker. Ze 
kan de invallende duisternis en de stilte niet tegenhouden, maar haar verhaal wel 
gebruiken om anderen te inspireren en beter te leren omgaan met veranderingen. 
 
En nee, ze heeft nooit een boek vertaald. Ze heeft er wel een geschreven. En wát voor een. 
 
Over de auteur: 
Joyce de Ruyter is getrouwd en moeder van twee dochters. Zij is ondernemer, schrijfster 
en veelgevraagd spreekster. Ze leeft met de ziekte van Usher wordt langzaam blind en 
doof. (bron) 
  
Ze schreef ook samen met Niek van den Adel het boek ‘De lamme leidt de Blinde’ (2020). 
 
 
Extra/Recensies: 
 
https://devlaardinger.nl/actueel/artikel/niet-horen-niet-zien-niet-zwijgen-joyce-de-
ruiter 
 
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5159911/joyce-weet-over-een-paar-jaar-ben-
ik-blind-en-doof-ushersyndroom  
 

https://www.patientervaringsverhalen.nl/?id=31317
https://devlaardinger.nl/actueel/artikel/niet-horen-niet-zien-niet-zwijgen-joyce-de-ruiter
https://devlaardinger.nl/actueel/artikel/niet-horen-niet-zien-niet-zwijgen-joyce-de-ruiter
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5159911/joyce-weet-over-een-paar-jaar-ben-ik-blind-en-doof-ushersyndroom
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5159911/joyce-weet-over-een-paar-jaar-ben-ik-blind-en-doof-ushersyndroom


Ik heb dit boek in 1 ruk uitgelezen. Als moeder van een dochter met het 
ushersyndroom moest ik dit boek lezen en was ik zeer benieuwd naar het 

verhaal van Joyce. 

Het boek is zeer toegankelijk geschreven. Naast veel herkenning, is het boek 
vooral ook inspirerend. Ik hoop dat onze dochter uiteindelijk ook haar 
waarde gaat ontdekken! 

-Recensie via bol.com 

https://www.bol.com/nl/p/niet-horen-niet-zien-niet-zwijgen/9300000002695989/?bltgh=jx2DZktgrFFFTU3UjtxG-g.1_4.5.ProductTitle

