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Jolanda Lovers ‘Bijzonder bizar’ Uitgeverij Free Musketeers, Zoetermeer, 2012. 
ISBN: 9789048427581. (PDD-NOS/Slechtziendheid/ Multi- ziek zijn/PO/1) Zie ook 
www.freemusketeers.nl   
 
Soort boek / ziekte / stijl: In dit boek beschrijft Jolanda Lovers haar ervaringen 
als moeder van een dochter met PDD-NOS die plotseling slechtziend wordt. Door 
middel van dit boek wil Jolanda meer bekendheid geven aan kinderen met een 
dubbele beperking. Jolanda vertelt welke problemen ze tegenkomt in het vinden van 
passende begeleiding en onderwijs voor haar dochter in verband met haar dubbele 
beperking. Naast deze problemen heeft Jolanda ook nog een man en twee andere 
dochters met gedragsproblematiek.  
 
Over de schrijver: Jolanda Lovers (1970) is sinds 1994 getrouwd met Jan en 
samen hebben ze drie dochters: Romana (1996), Janine (1998) en Norah (2003). Dit 
boek is haar debuut. 
 
Korte beschrijving: Janine, de dochter van Jolanda, wordt op achtjarige leeftijd 
plotseling slechtziend. Uiteindelijk wordt duidelijk dat de slechtziendheid wordt 
veroorzaakt door een erfelijke ziekte. Jolanda heeft haar kind echter altijd al 
bijzonder gevonden en naast de slechtziendheid vormt het gedrag van Janine een 
probleem op zich. Uiteindelijk wordt Janine klinisch opgenomen en tijdens deze 
opname wordt duidelijk dat Janine PDD-NOS heeft. Als Janine de leeftijd bereikt om 
naar de middelbare school te gaan blijkt deze combinatie van beperkingen een 
probleem te zijn. Een school waar iemand met zowel een gezichtsbeperking als 
gedragsproblemen terecht kan is 200 km verwijderd van het huis van Jolanda. En 
Janine krijgt geen indicatie om intern te verblijven. Jolanda beschrijft haar strijd 
voor passend onderwijs voor haar kind en de bureaucratie waar ze telkens weer 
tegenaan loopt. Ondertussen blijkt dat de oudste dochter van Jolanda ook PDD-NOS 
heeft, in combinatie met ADHD. Naast alle regelwerkzaamheden die Jolanda doet, 
moet ze thuis ook de boel draaiende zien te houden. En dit laatste valt helemaal niet 
mee, aangezien haar huwelijk en de opvoeding van de kinderen haar steeds meer 
energie kosten. In deze omstandigheden moet Jolanda persoonlijk zien te overleven. 
 
Wat viel op: Dit boek laat op treffende wijze zien welke gevolgen de Nederlandse 
wet- en regelgeving heeft op bijzondere gevallen.  
Daarnaast geeft dit boek het verhaal weer van Jolanda, een moeder en vrouw die 
vecht voor haar huwelijk en dochters ondanks alle tegenslag die ze door de 
buitenwereld te verwerken krijgt.  
Jolanda heeft in dit boek de reacties opgenomen die ze op Hyves kreeg naar 
aanleiding van het feit dat Janine niet intern mag verblijven bij de enige middelbare 
school waar ze passend onderwijs voor haar bieden. Deze reacties laten medeleven 
zien en mensen geven ook hun mening en advies op het gebeuren.  
Ook heeft Jolanda in dit boek ook een aantal zelfgeschreven gedichten geplaatst. Deze 
gedichten verwoorden op ontroerende wijze de gevoelens van Jolanda.  
 
Citaten: Pag. 23: “Ik zit binnen en het lijkt of ik een klap voor mijn kop krijg… Een 
onderzoek van de oogarts en een angiogram geven geen goed beeld. Janine heeft 
ernstige pigmentvorming op het netvlies en heeft inderdaad nog maar een zicht van 

http://www.freemusketeers.nl/


10%. Er is niks aan te doen. Ik voel de grond onder mijn voeten wegtrekken, werkelijk 
waar, dat kun je toch niet serieus nemen? Alles veranderd in klap.” 
 
Pag. 29: “Janine is één en al angsten, ze doet en is vaak erg boos en depressief. Triest 
is het, heel erg triest. Thuis wordt de situatie onhoudbaar. Janine flipt, stuitert, 
schreeuwt. Ze wil dood, niks is meer leuk volgens haar en ze schreeuwt wat voor 
rotleven ze heeft. Zo hartverscheurend om je kind van inmiddels negen haar dit te 
horen zeggen en zo te zien. Zo in en in zielig, je hart breekt en het voelt alsof ik als 
moeder tekort schiet. Ik hoor mijn kind te helpen, maar ik ben zelf kapot van verdriet, 
hoe kan ik mijn kind nu helpen? Bovendien wil ze helemaal niks meer, echt helemaal 
niks meer want het heeft geen zin zegt ze, ze wil dood.”   
 
Pag. 48: “Janine zal dus naar Grave naar school, per 1 september moet ze zegt maar 
geïnstalleerd zijn. School en vervoer zijn geregeld. Maar nu nog het interne verblijf. 
Hiervoor moet een indicatie afgegeven worden. Raad, weer afgewezen want afstand is 
geen indicatie. Ik ben nu met vele mensen aan het proberen te ontdekken waar ik 
moet zijn, wat ik moet doen en vooral hoe? Media is een mogelijkheid natuurlijk 
maar voordat ik deze heb ingelicht heb ik al een hele dag (gisteren) achter de rug met 
allerlei telefonische contacten en e-mail contacten. Absurd, te gek voor woorden… Je 
zult maar een kind hebben met een beperking. We zijn eigenlijk wel dingen tegen 
gekomen waarvan we wisten dat het kon gebeuren. Op deze situatie waren we min of 
meer wel voorbereid door Visio Grave en Visio Haren maar dat het echt ons zou 
overkomen? In ons land? Dat dit zo’n groot probleem zou worden, echt 
onvoorstelbaar.” 
 
Pag. 76: “Dan is er al maanden een nare situatie gaande hier. Ik… moeder en 
echtgenote, ben even compleet uit de roulatie geweest tgv alles bij elkaar… vechten 
tegen de bierkaai is het, de hele situatie herhaalt zich steeds en wordt een steeds 
groter probleem. En het ergste… niemand die er ook maar iets aan kan doen. Ik ben 
tenslotte de gezinscoach, ik ben de gezinsmanager … Ik ben “HET” … maar was even 
niet beschikbaar. Gevolg: “Ik stort in”.”  
 

Extra’s:  

Jolanda heeft een Facebook pagina voor het boek: 

https://www.facebook.com/BijzonderBizar 
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