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Soort boek/Ziekte/Stijl:   

Moeilijk verstaanbaar gedrag? Wat wordt daarmee bedoeld? “Oh... zij praten 

onduidelijk en binnensmonds.” Of zijn deze mensen door hun gedrag lastiger te labelen? 

 

Hoe vang jij een grote wesp, zo bij beide vleugels? Dan focus jij je toch op hele andere 

dingen? 

 

Is de samenwerking tussen ouders en begeleiders dé sleutel voor succesvol begeleiden? 

 

Biedt het dagprogramma veiligheid voor deze doelgroep, of bieden begeleiders 

veiligheid gedurende het dagprogramma? 

 

Lees mee met de verhalen van ons gezin rondom Mika. Een (z)ware zoektocht naar zijn 

syndroom bracht ons een bron van wijsheid. Het leerde ons door te zetten, flexibel en 

oplossingsgericht te worden. 

Maar het leerde ons vooral te houden van dit prachtige kind! 

 

Over de auteur:  

Nicolette Quak (1968) heeft samen met Dirk, drie kinderen. Hun middelste zoon Mika 

heeft een zeldzaam syndroom. Ze is alle gebeurtenissen op gaan schrijven rondom het 

opgroeien van Mika, waarin het lang duurde voor duidelijk werd, wat de juiste diagnose 

was. Maar ook omdat het een zware wissel trok over de jeugd van de andere twee 

kinderen. Ze hoopt andere ouders en brusjes een steuntje in de rug te geven door haar 

manier van vertellen, want je loopt tegen zoveel dingen aan als blijkt dat je kind ‘anders’ 

is. Ook hoopt ze ‘iets ‘ te veranderen binnen de zorg, waardoor er meer samen en open 

gesproken en gewerkt kan gaan worden in verbinding met elkaar, allemaal in het belang 

van de ‘cliënt ‘... jouw kind. 

 

Inzien: 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11235  

 

Extra/Recensies:  

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11235 → reviews 
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Indrukwekkend, ik was er echt even stil van. Best een zwaar onderwerp, 

maar door de vorm waarin het geschreven is leest het prima weg. Diep 

respect voor waar zij als gezin doorheen zijn gegaan én nog gaan. Maakt 

pijnlijk duidelijk dat er nog steeds een wereld te winnen is in samenwerken 

en communicatie tussen professionals en ouders binnen de zorg. In dit geval 

in het belang van een kind, ik schat in dat dit op veel andere plekken in de 

zorg/sociaal domein niet anders is. Aanrader! – Review Cristel, via boekscout 

 


