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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Vlak na mijn negentiende verjaardag werd ik opgenomen in de eetkliniek Ter Berken in 

Tienen. Ik woog zesentwintig kilogram. In mijn hoofd klonk het voortdurend: ik eet niet, 

ik eet niet, ik eet niet. Die stem kreeg ik in mijn eentje niet onder controle. 

 

In dit boek geef ik een eerlijk relaas over mijn tijd in de eetkliniek: over de therapieën 

die ik kreeg, de stappen vooruit die ik zette en de momenten waarop het weer moeilijker 

ging. Ook mijn therapeuten en lotgenoten komen aan het woord. Door zo open mogelijk 

over mijn genezingsproces te getuigen, wil ik mensen met een eetstoornis inspireren om 

zich professioneel te laten begeleiden. 

 

Zolang je lichaam het niet opgeeft, is er hoop. Laat ze je nooit iets anders wijsmaken. En 

zoek hulp. 

 

Over de auteur: 
Yentl Keuppens (1992) heeft op haar vijfentwintigste een succesvolle blog, een carrière 

in de journalistiek, een eigen kledinglijn en zo’n honderdduizend volgers via sociale 

media. In haar eerste boek 100% Yentl beschreef ze een periode uit haar jonge offline 

leven. 

 

Instagram Yentl: https://www.instagram.com/yentlkeuppens/?hl=nl  

Blog: http://justyentl.com/  

 

Extra/Recensies: 

 

Een boek over anorexia, geschreven door een Vlaamse (ex-)patiënte. Yentl is in ons 

buurland een bekende blogster (justyentl.com). Het contrast tussen haar boek en het 

recent verschenen Nederlandse boek van Koos Neuvel ('Nora & Co', 2019)* is groot. 

Waar Neuvel kritiek heeft op de werkwijze in eetstoornisklinieken en de negatieve 

manier waarop de meisjes elkaar beïnvloeden, is 'Genoeg' juist een lofzang op de 

groepsbehandeling. De schrijfster heeft veel gehad aan haar lotgenoten en zij is 

overwegend positief over de behandelaars en hun aanpak. De kliniek waar zij verbleef, 

hanteerde als uitgangspunt dat de motivatie uit de patiënt zelf moest komen. Daardoor 

vindt selectie plaats en zijn de resultaten mogelijk positiever. Beide boeken benoemen 

wel dezelfde kenmerken van anorexiapatiënten: perfectionisme, angst, behoefte aan 

controle, onzekerheid. Hoewel de schrijfster de dood nabij is geweest, heeft zij de weg 

naar herstel gevonden. Die weg beschrijft zij. Genezen noemt zij zich niet, ze ziet nog 

steeds een psycholoog. Een positief verhaal over een anorexia-behandeling. 
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