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Over de schrijfster: Joy van der Stel (1976) is managementcoach, schrijft columns, 
is getrouwd en moeder van een dochter. 
 
Soort boek/stijl /aandoening: Ervaringsverhaal en coaching boek van Joy van 
der Stel die spastisch is. Leest makkelijk en snel. 
 
Korte samenvatting: Als Joy na een bevalling van 92 uur geboren wordt blijkt zij 
door zuurstofgebrek zwaar spastisch en heeft weinig levenskansen. Ze blijft wel leven 
en komt in ‘de kleine wereld’, waar beperkingen en acceptatie van de beperking norm 
is. Dus hoef je dingen niet te leren omdat je het niet kunt en doen anderen het voor je. 
Haar ouders denken daar anders over en worden een grote stimulans voor Joy. Ze 
gaan ervan uit dat : 'Niet je handicap maar jij bepaalt wie je wilt zijn en wat je kunt.' 
Ze vragen van Joy veel inspanningen en doorzettingsvermogen omdat ze denken dat 
ze wel veel leren kan. En dat lukt haar. Zo wordt ze deel van de grote wereld. Ze 
ontdekt de motiverende krachten in haar beperkingen, kan zelfstandig wonen en 
wordt coach. Steeds moet ze haar omgeving en ook haar man duidelijk maken dat ze 
dingen zelf kan, langzamer, maar zelf. 
 
Citaten: pag. 13: ‘‘Ze wil niet eten. We hebben van alles geprobeerd….We willen nu 
een combinatie gaan maken. Via de neus kan ook vaster voedsel.’ De blik van mijn 
vader zei genoeg om het gesprek te beëindigen. Een paar dagen later nam mijn vader 
vrij om te kijken hoe het probleem nu werkelijk zat. Ik kreeg weer een slabbetje om, 
weer kwam het lepeltje, ik deed mijn mondje open, hield het hapje in mijn mond en 
toen… wreef mijn vader met een vinger over mijn hals en leerde mij wat slikken was. 
Ik had geen slikreflex. Ik had tenslotte vier jaar mijn eten door een slangetje 
gekregen. ‘Daar hebben we niet bij stilgestaan, meneer van der Stel.’ 
Pag. 141: ‘Je mag bij alle drie de woonvormen op kenningsmakingsgesprek. De 
afspraken zijn al gemaakt en ik ga met je mee.’Z o gortig had ik het al een tijdje niet 
meer meegemaakt. ‘O ja?’ wilde ik nog zeggen, maar ze verliet mijn kamer even snel 
als ze gekomen was. Ik hoorde alleen nog een haastig ‘tot gauw.’… .Vroeger noemden 
ze dit bij mij een spasme, nu noemde ik het een woede-uitbarsting. Wat nou over mij 
beslissen?... ‘ 
 
Recensies: http://www.empowermij.com/mijnboek.htm#reacties 
Reacties van lezers : ‘Ik ben er stil van. Wat een verhaal. Tot mijn schaamte moet ik 
bekennen dat de vooroordelen die mensen vaak hebben over mensen met een 
handicap, zoals jij in je boek beschrijft, toch ook op mij van toepassing zijn. En dan 
met name... niet kijken, wat zielig... vraag maar niets... enz enz.’ 
“U heeft precies verwoord waar ik in de zorg tegenop botste, keer op keer viel mij op 
dat kinderen werden geleefd en geen eigen verantwoordelijkheid kregen. Ik hoop dat 
u het nationale boegbeeld wordt.” 
'Een fantastische getuigenis van een van de sterkste vrouwen die ik ken. Ik las dit 
ontroerende boek in een ruk uit.' - Eckart Wintzen 
'Inspiratie is als in een spiegel kijken en geraakt worden. Door dit boek wil ik nog 
meer uit mijn leven halen en bijdragen aan een wereld waar we elkaar steunen en 
kansen geven.' – Roy Martina 


