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Over het boek: 
Waarom ga je naar een autismekliniek, terwijl autisme niet te genezen is? Maaike 
kampt al jaren met een conversiestoornis. De reden dat ze dit ontwikkeld heeft, ligt 
deels in trauma. Ondanks haar inzet tijdens verschillende behandelingen, is er altijd iets 
waardoor deze niet volledig helpen. Totdat een psycholoog drie jaar geleden 
voorstelde om haar te testen op autisme. In eerste instantie komt de diagnose als een 
verrassing. Om verder te komen, moet ze toch iets met haar autisme doen. In dit 
dagboek beschrijft Maaike haar proces in een autismekliniek met haar goede, maar 
ook minder goede dagen. Tegelijkertijd geeft ze uitleg over verschillende aandoeningen 
en therapieën. Door haar luchtige manier van schrijven over soms ook zware 
onderwerpen, geeft dit boek je hoop op betere tijden. 
 
Over de auteur: 
Maaike Baarslag (1986) is opgegroeid als een normaal meisje in een normaal gezin. Na 
enkele jaren werkzaam te zijn geweest als juffrouw in het basisonderwijs, wordt Maaike 
ziek. Ze is al tien jaar bezig met behandelingen en therapieën. In 2017 is haar boek over 
haar leven met een conversiestoornis verschenen. Drie jaar geleden kreeg ze ook nog 
eens te horen dat ze autisme heeft. Om verder te komen in haar proces was het 
verstandig om iets met haar autisme te doen. Tijdens haar negen maanden lange 
opname in een autismekliniek houdt Maaike een dagboek bij. Met haar ervaringen 
hoopt ze andere mensen te helpen. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien onder het kopje ‘Inkijk’ 
 
Extra en recensies: 
In dit artikel vertelt Maaike Baarslag meer over het vrijwilligers werk rondom autisme 
en handicaps dat ze doet.  
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