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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst:’ Wat is de echte oorzaak van depressie en wat is een echte oplossing? 
Johann Hari lijdt al sinds zijn puberteit aan depressies, en begon ook al jong met het 
nemen van antidepressiva. Hem – en velen met hem – werd verteld dat zijn probleem 
werd veroorzaakt door een chemische onbalans in zijn hersenen. Eenmaal volwassen, en 
gewapend met sociaalwetenschappelijke kennis, begon hij te onderzoeken of dit wel 
klopt. Hij kwam terug met een radicaal ander verhaal over de oorzaken van onze pijn, en 
over hoe we onze weg terug kunnen vinden. 
Verbinding verbroken is een baanbrekend boek over de vraag wat ons nu écht ziek 
maakt, oplossingen aandraagt en onze kijk op depressie voorgoed verandert.’ 
 
Over de schrijver: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Hari  
 
Inzien: 
https://books.google.nl/books?id=VvpoDwAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=Johann+H
ari+(vert.+Marga+Blankensteijn,+Monique+Eggermont):+%E2%80%98Verbinding+ve
rbroken%E2%80%99&source=bl&ots=SrDvfn95dV&sig=QbSnizeQYgUOgsCcjsZyWWm
eR88&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjTzPPxs6HeAhXNblAKHXgbBoAQ6AEwAXoECAIQ
AQ#v=onepage&q=Johann%20Hari%20(vert.%20Marga%20Blankensteijn%2C%20Mo
nique%20Eggermont)%3A%20%E2%80%98Verbinding%20verbroken%E2%80%99&f=
false    
 
Recensies/Extra: 
https://www.thersa.org/discover/videos/event-videos/2018/02/johann-hari-on-the-
rising-depression-and-anxiety-crisis  
https://www.bbc.co.uk/programmes/b010y0t3  
https://www.singeluitgeverijen.nl/nijgh-van-ditmar/boek/verbinding-verbroken/  

‘Wijs, diepgaand en genereus: dit boek staat vol explosieve onthullingen over onze 
wanhoopsepidemie. […] Hoe meer mensen dit boek lezen, hoe beter de wereld eraan toe 
zal zijn.’ – Naomi Klein 

‘Dit is een verbijsterend boek, dat ons hele denken over een van de grote kwesties van 
deze tijd op de schop neemt. Hari stelt de grote vragen en geeft grote antwoorden – 
antwoorden die veel te lang genegeerd zijn. Je kunt de grote vloek van deze tijd niet 
doorgronden zonder dit boek.’ – The Guardian 

‘Als je ooit neerslachtig bent geweest, of je verloren hebt gevoeld, dan zal dit 
verpletterende boek je leven veranderen.’ – Elton John 

‘Een geweldige en scherpe analyse van depressie en vervreemding.’ – Hillary Clinton 
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 M.A.M. Bomhof, neuroloog psychiater: ‘(…). Oplossingen worden gezocht in het 
opnieuw aangaan van zinvolle verbindingen: in contacten met anderen, bv. buren, door 
betekenisvol werk te gaan doen, door (jeugd)trauma's te verwerken, zinvolle waarden na 
te streven en dergelijke. Hij beschrijft zijn lange weg naar zelfkennis waarbij de 
medicalisering van depressie wordt vervangen door een politisering ervan. Dit is géén 
zelfhulpboek. Met onvertaald notenapparaat. Een tot nadenken en reflectie stimulerende 
Odyssee.’ 
 
 


