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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Wie met eetstoornissen in aanraking is geweest treedt een bijzondere wereld 
binnen. Naast ellende, verdriet en domweg overleven zijn er ook bijzondere kwaliteiten 
die mensen met eetstoornissen ontwikkelen. Zoals het mysterieuze ‘decodeergedrag’, het 
vermogen anderen en situaties snel te kunnen ‘lezen’. De soms hoge sociale intelligentie 
die tegelijk ontwikkelt met de neiging om je te veel door andere mensen te laten 
beïnvloeden. Hoe kom je hier achter? Hoe ontrafel je ingewikkelde gebeurtenissen en 
soms moeilijk terughaalbare ervaringen het best? Ervaringsdeskundigheid lijkt hier een 
belangrijke kwaliteit. Zowel de ervaring als jezelf eetstoornissen hebt, alsook de ervaring 
als je intens omgaat met iemand die aan eetstoornissen lijdt. Verschillende deuren 
vormen een ingang tot het ogenschijnlijk niet-inneembare fort ‘eetstoornissen’. Spelen 
interne biologische processen een rol? Waarom ontwikkel je die merkwaardige 
gedragingen, juist op die tijdstippen? Wat leert de omgang met anderen je? Waar kan ik 
op bedacht zijn als ik toe ben aan een intieme relatie? En is een relatie eigenlijk wel voor 
me weggelegd? Wil je meer zicht op al deze dingen en meer informatie hoe dit te doen? 
Misschien ook handvatten om anderen hierbij te helpen, zij het als ervaringsdeskundige, 
zij het als professioneel hulpverlener?’ Boek van 232 pagina’s. 
 
Over de schrijver: 
Dr. Frans Leenders (1949) werkte als onderzoeker aan de Vrije Universiteit en de 
Rijksuniversiteit Utrecht. Eind jaren tachtig was hij directeur/bestuurder van het 
Boumanhuis, verslavingscentrum te Rotterdam en aansluitend oprichtingsdirecteur van 
GGZ Nederland, de brancheorganisatie van ggz-instellingen. Hij werkte 10 jaar als 
onafhankelijk consulent voor zorg en welzijnsvragen, iets wat hij combineerde met een 
lectoraat aan de Hogeschool Amsterdam. Hij is inmiddels senior onderzoeker naar 
‘synergie en empowerment’-vraagstukken aan de hogeschool Zuyd. Ook heeft hij samen 
met zijn partner een Outsider Art galerie in Maastricht en zetten zij samen met 
kunstenaars en andere deelnemers uiteenlopende herstel- en re-integratieprojecten op. 
Het eetstoornissenproject, samen met Ixta Noa, is een uitvloeisel van zijn belangstelling 
naar herstelprocessen en uitgevoerd vanuit zijn onderzoeks- en adviespraktijk ‘ Leenders 
Advies’. Zie ook: http://www.fransleenders.nl 
 
Recensies/Extra: 
http://weet.info/hulp-voor-jou/hoe-overwin-ik-mijn-eetstoornis/boekrecensies/244-
eetstoornissen-hulp-bij-eigen-kracht-frans-leenders  
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