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Soort boek /stijl: Ervaringsverhaal van Sigrid Landman over hoe haar leven 
veranderde na de geboorte van haar dochter Kim, bij wie de diagnose klassieke 
autisme stoornis wordt gesteld. Sigrid blijkt het Syndroom van Asperger te hebben, 
een aandoening die valt onder het Autisme Spectrum Syndroom, ASS. En ook bij haar 
man wordt een ASS geconstateerd. Vlot geschreven, eerlijk, verhelderend, soms 
pijnlijk en schokkend. 
 
Over de schrijfster: Sigrid Landman (1968) woont met man Kees en dochter Kim 
op de Veluwe. Ze doorliep de HAVO, probeerde de HBO-V en had vele baantjes 
voordat ze in de thuiszorg ging werken. Na de geboorte van Kim werd ze een periode 
psychiatrische patiënt. Daarna werkte zij weer in de thuiszorg. 
 
Korte beschrijving: Sigrid beschrijft in dit boek hoe haar leven werd beïnvloed 
door het ASS tot het moment waarop haar dochtertje Kim ca. 8 jaar is. Sigrid is zelf 
pas gediagnosticeerd als asperger na de geboorte van Kim, omdat zij toen instortte. 
In haar jeugd was ze vaak eenzaam, een buitenbeentje, moeilijk te hanteren, veel 
gepest, vaak niet begrepen Ze deed af en toe ook vreemde dingen, maar kon zich toch 
zodanig aanpassen dat niemand aan ASS heeft gedacht. Ze beschrijft hoe goed de 
liefde van Kees voor haar was. Ze vielen als een blok voor elkaar, trouwen in 1994 en 
leven een plezierig, regelmatig leven. Ze moeten lang wachten op de geboorte van 
Kim, die hun leven helemaal overhoop gooit. Want na de geboorte van Kim in 2000 
raakte Sigrid de kluts kwijt, niet door een Post Partum Depressie of een psychose, 
waarvoor ze werd behandeld en waar ze medicijnen voor kreeg. Ze had last van haar 
ASS, wist niet hoe ze moest moederen, dacht dat het haar niet zou lukken omdat ze 
signalen van Kim niet oppikte, was angstig, vol schuld- en schaamtegedachten. En 
niemand zag dat, kon haar steunen, want het was niet bekend. Ze belandde op de 
PAAZ , liep weg bij haar dochter omdat ze het niet aankon. Steeds beschrijft ze hoe ze 
toch steun vond en vindt bij haar geloof. Ze vertelt hoe ze leerde te moederen, hoe ze 
pas na een lange periode doorkregen dat Kim het klassieke autisme syndroom heeft 
en hoe ze probeert te voorkomen dat haar dochter hetzelfde moet meemaken als zij 
heeft meegemaakt. Hoe haar gezin sterker geworden is en ze wel de hulp hebben 
gekregen die ze nodig hadden. Hoe ze regelmaat en structuur vasthouden , troost en 
steun putten uit geloof en humor, ook als zij in absurde of moeilijke situaties 
belanden. 
 
Wat viel op: Schokkend vond ik het om te lezen hoezeer een verkeerde diagnose een 
leven kan beïnvloeden. Als bekend was geweest dat Sigrid een ASS aandoening heeft, 
hadden ze haar wellicht niet gediagnosticeerd met een Post Partum Depressie en zo 
veel medicijnen gegeven waar zij niet werkelijk van opknapte. Dan hadden ze wel 
Sigrids toelichting nodig gehad op het gebeurde. Opvallend vond ik ook de niet 
adequate begeleiding: van de psychiater, die vooral medicijnen voorschreef, en van 
hulpverleenster Petra, die maar gefixeerd bleef op het idee dat Sigrid een 
verwaarloosd kind zou zijn. En natuurlijk viel op dat voor Sigrid het geloof in God erg 
belangrijk is. 
 
Citaten: Pag. 17: ‘(..) Een paar maanden na de breuk met mijn vriendin was ik het 
mikpunt van pesterijen. Het was werkelijk verschrikkelijk, want nu had ik niemand 
om op terug te vallen. Het gepest duurde twee jaar en kwam hard aan. (..) Vreemd 



genoeg betreffen mijn pijnlijkste herinneringen aan die tijd niet de dagelijkse 
pesterijen, maar het feit dat ik nergens bij hoorde en niemand het belangrijk vond om 
mij beter te leren kennen of voor mij op te komen.’ 
Pag. 139: ‘ Na de vakantie in Drenthe had ik een afspraak met mijn psychiater. In dit 
gesprek vertelde ik hem eerlijk dat ik mijn medicijnen niet meer slikte. Zoals ik al had 
verwacht, voelde hij zich behoorlijk gekwetst omdat ik dit niet met hem overlegd had. 
Toen ik echter aangaf dat hij het in dat geval nooit goed had gevonden, moest hij me 
wel gelijk geven. Met eigen ogen zag hij nu hoe goed het met me ging, ook zonder 
medicijnen. Wel gaf hij aan dat hij me nu niet meer kon behandelen, dus namen we 
afscheid van elkaar.’ 
Pag. 186-187: ‘(..) Met een schok wist ik dat dit over mijn ouders ging. Ik dacht aan 
het rapport dat ik destijds had opgevraagd, waarin stond dat de vierjarige Sigrid niet 
veel mankeerde, maar dat ‘haar moeder maar eens moest leren wat normaal 
kindergedrag is.’ Voor Petra was dit het bewijs geweest dat ik inderdaad emotioneel 
verwaarloosd was. Petra verweet het mijn moeder ook dat ze destijds geen verdere 
hulp had gezocht. Maar hoe kon mijn moeder verdere hulp zoeken, terwijl niemand 
haar vroeg naar haar kant van het verhaal? Niemand geloofde haar bovendien. Zelfs 
mijn vader wuifde haar zorgen weg. Ze stond volkomen alleen.’Wat een verschil met 
dertig jaar later, toen ik met Kim hetzelfde proces door ging.” 
Pag. 192-193: ‘Een heel belangrijk kenmerk van autisme heb ik nog niet genoemd: de 
moeite die iemand met ASS kan hebben met non verbale communicatie. Het schokte 
mij dit te lezen. Ineens wist ik wat ik gemankeerd had na Kims geboorte. Het had 
niets met een Post Partum Depressie te maken! Het antwoord op de vraag wat er dan 
wel aan de hand was geweest was heel eenvoudig. Ik had niets met Kim gekund, puur 
omdat ze als baby niet praatte en ik haar lichaamstaal niet kon lezen. Wat Anja 
schreef over je kind beter leren kennen omdat je zijn lichaamstaal leert begrijpen 
lukte mij dus domweg niet, omdat ik het vermogen miste! Ik kon niet aan Kim zien 
wat ze op dat moment nodig had; als ze huilde wist ik niet wat er aan de hand was.’ 
 
Recensies: (http://www.veluweland.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaalnieuws/ 
Moederen-met-autisme.371257.news ): ‘ Op 4 juni komt 'Moederen met 
autisme' uit, het ontroerende debuut van Sigrid Landman (1968). Zij vertelt op haar 
eigen, openhartige manier hoe zij zich altijd 'anders' heeft gevoeld.(..) Moederen met 
autisme' is een helder geschreven en ontroerend levensverhaal, een must voor 
iedereen die te maken heeft met Autisme Spectrum Stoornis.’ 
http://www.bol.com/nl/p/boeken/moederen-metautisme/ 
1001004006739007/index.html#product_judgement 
7 september 2009, Valkenswaard, Ellen Poppeliers:’ (..) Hoe ze het beschrijft vind ik 
soms zeer confronterend hoe ze bij de PAAZ is beland. Af en toe heb ik het boek 
weggelegd omdat ik echt even verdrietig werd als ik het las, maar ik vond het zo 
spannend dat dit ook niet lang duurde. Ik vind van dit boek dat mensen met autisme 
maar vooral mensen die geen autisme hebben, veel van kunnen leren. Ik hoop dat we 
nog meer boeken van Sigrid mogen lezen. Ze schrijft pakkend en duidelijk dat je 
datgene wat zij schrijft ook kan voorstellen.’ 
23 augustus 2009, LEENDE :’ De layout maakte dat ik aarzelde om aan het boek te 
beginnen, maar eenmaal begonnen heb ik het niet meer weggelegd tot het uit was. 
Tussen alle nieuwe boeken over autisme valt dit boek op omdat het echt iets nieuws 
vertelt. Het is toegankelijk geschreven. Wat ik erg mooi vond is dat je de ontwikkeling 
in het verhaal kunt aflezen aan een subtiele verandering in de schrijfstijl. Uit ervaring 
weet ik dat véél begaafde vrouwen met autisme worstelen met vergelijkbare verhalen. 
Zou verplichte leesstof moeten zijn voor psychiaters en UWV artsen’ 



11 juni 2009, EDE GLD, J Versteegen : ‘Er is veel bekend en geschreven over 
kinderen met autisme, kinderen met asperger. Maar er zijn niet veel boeken die 
vertellen over normaal tot hoogbegaafde vrouwen met autisme en hoe zij door hun 
asperger het leven beleven. In dit boek vind ik de herkenning, en erkenning van de 
uitwerking van asperger in het dagelijks leven en de opvoeding van je kinderen. Veel 
vrouwen met autisme zijn nu verkeerd gediagnosticeerd.Net als bij de schrijfster van 
het boek duurt het heel lang voor vrouwen met asperger ontdekt worden. De ellende 
en paniek die het leven tot die tijd beheerst wordt goed verwoord door Sigrid 
Landman. Ik kan het aanraden aan iedereen die iemand kent met autisme, en zeker 
aan vrouwen die altijd al lang denken dat "ze een andere taal spreken" of waar in het 
dagelijks leven weinig vanzelfsprekend verloopt. Ook raad ik het hulpverleners aan, 
dit boek gunt een unieke blik in de gedachtegang van een slimme vrouw met 
asperger.‘ 


