
Vera Verhoef: ‘De wolf in mij’ Hoe ik mijn eetstoornis overwon. Uitgeverij Boekscout, 
Soest 2017. ISBN 9789402241044 Zie ook:www.boekscout.nl ( Eetproblemen/Anorexia/ 
Evenwicht/ED) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst:’ In De wolf in mij zet Vera haar strijd met haar eetstoornis op een 
realistische en begrijpelijke manier neer. Daaraan heeft ze ook een erg originele draai 
gegeven door met het engeltje en duiveltje aan te geven hoe het had kunnen zijn en 
hoe het daadwerkelijk is geweest. Zo ontstaat een duidelijk beeld over hoe de 
eetstoornis haar leven heeft beïnvloed. De zelfreflectie die daarin naar voren 
komt, is groot. Ze haalt de kracht van een wolf in zichzelf naar boven om een 
einde te kunnen maken aan haar eetstoornis. Zo kan ze weer in gezondheid 
leven en genieten. Bovenal wil ze duidelijkheid voor haarzelf en anderen met dit 
verhaal. Geen leugens meer, maar dit is haar waarheid.’ Boek van 74 pagina’s 
geïllustreerd met eigen tekeningen. 
 
Over de schrijfster: 
Vera Verhoef woont in Tiel, werkt bij Macdonalds en doet de LUCA, school of Arts. Zie 
ook: https://www.facebook.com/vera.verhoef.9  
  Boekscout.nl: ‘Vera Verhoef is geboren in Tiel en heeft daar met haar ouders en drie 
broers gewoond. Op de middelbare school heeft ze een eetstoornis ontwikkeld die 
haar leven heeft veranderd. Toen ze als negentienjarige haar vwo diploma haalde, koos 
ze ervoor om dit boek te schrijven. Zo kan ze haar eetstoornis afsluiten en tegen haar 
dierbaren zeggen dat ze spijt heeft van toen. Ook haar creatieve tekeningen zorgen 
ervoor dat het een uniek en eigen verhaal is.’ 
 
Inkijken: 
Boekscout.nl: ‘Uit het boek: Ik zal nu beginnen met vertellen hoe ik die tijd heb 
doorleefd. Ik zal ergens moeten beginnen zodat ik het ook een einde kan geven. Als je 
ergens aan begint moet je het ook afmaken. Ik had mijn eetstoornis nooit mogen 
creëren, maar dat kan ik niet ongedaan maken. Het is nu dus zeker tijd om dit af te 
sluiten. Ik wil het achter mij laten en er niet meer verder mee gaan. Ik wil weer gewoon 
mezelf zijn en dan maar met al mijn imperfecties. Iedereen is anders en ik dus ook. Ik wil 
bovenal eerlijk zijn. Open zijn en vooral dit geen geheim meer laten zijn. Geen leugens 
meer, nooit meer. Ik wil niet meer hoeven liegen tegen mijn dierbaren. Ook mijn 
vrienden en vriendinnen mogen weten wie ik ben. Sommigen hebben mij niet leren 
kennen zoals ik werkelijk ben. Vriendinnen van vroeger hebben mij waarschijnlijk zien 
veranderen. Door mijn eetstoornis heb ik niet meer met ze kunnen afspreken zoals 
vroeger. Ik heb ze moeten missen. Ze mogen nu weer weten wie ik echt ben, want ik ben 
niet perfect. Ik wil me niet meer anders hoeven voordoen dan ik ben. Ik wil gewoon 
eerlijk zijn. Dus vanaf nu geen leugens meer. Ik snap het als ik jullie vertrouwen heb 
geschonden. Mijn eetstoornis heeft nooit de waarheid gesproken. Niet tegen jullie en ook 
niet tegen mezelf. Ik ben achterbaks en schijnheilig geweest over eten en alles wat 
daarbij hoort, maar vertrouw me alsjeblieft vanaf nu. Vertrouw de Vera die ik echt ben. 
Ik zal niemand meer voor de gek houden en dus ook mezelf niet. Vanaf nu spreek ik weer 
de waarheid.’ 
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Recensies/Extra: 
http://veraverhoef.auteursblog.nl/  
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