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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Emma komt oorspronkelijk uit Wassenaar maar woont al heel lang in Utrecht. Van 

jongs af aan is zij al op zoek naar een vorm van controle omdat zij het leven anders maar 

moeilijk aan kan. In 2013 ontwikkelt zij een ernstige vorm van smetvrees die haar hele 

leven overneemt en beheerst. Een copingsmechanisme om met het leven om te gaan, dat 

had zij hard nodig. Emma wil niets liever dan mentale ziektes zichtbaarder maken zodat 

er meer begrip voor komt en daarbij ook minder taboe op rust. Ze vindt het heel 

belangrijk dat mensen zich open kunnen stellen en kwetsbaar op kunnen stellen, zonder 

schaamte. 

Schrijven is haar grote uitlaatklep en met dit boek hoopt zij velen te kunnen inspireren. 

Daarbij hoopt zij mensen te kunnen helpen die zelf met smetvrees te maken hebben. 

 

Over de auteur: 

Storm in mijn gedachten is een boek over het leven van Emma waarbij smetvrees en 

dwang haar leven volledig overnemen. Van jongs af aan is zij al op zoek naar controle, 

naar een manier om het leven aan te kunnen. Zij vindt controle in hygiëne maar 

tegelijkertijd is het gewone leven van haar afgepakt. Emma wil meer inzicht geven in 

deze slopende ziekte en meer begrip creëren voor onzichtbare rolstoelen zoals deze. 

Mentale gezondheid bespreekbaar maken zonder dat je je hiervoor hoeft te schamen. In 

haar boek neemt ze je mee in hoe smetvrees langzaamaan haar leven overnam en zij er 

alles aan wilde doen om hiervan te herstellen. Een verdrietige, pijnlijke, lange maar 

hoopvolle weg. 

 
Inzien: 

     https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10615 → inkijk 
 

 
Extra/Recensies 

     

https://www.bookaddict.nl/blog/in-the-spotlight/in-the-spotlight-storm-in-mijn-
gedachten/ 
 
https://kwanteinwonderland.com/storm-in-mijn-gedachten-emma-poot/ 

Complimenten aan Emma Poot. Knap hoe ze onder woorden durft te brengen wat 
haar overkomen is. En vooral ook hoe ontzettend naar en zwaar het is als je zo door 

een angst bevangen raakt. Mooi en hoopgevend vertelt zij haar weg naar herstel, 
Over haar naasten die haar steun boden en de therapie die de goede handvatten 
biedt. Een prettig toegankelijk boek voor mensen die zelf nare angsten hebben en 

voor anderen leerzaam. 

-Caroline via Boekscout reviews 
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Social media kanalen van Emma Poot: 
https://emmawhowrites.wordpress.com/ 
https://youtu.be/5erMGBHsEA0 
Instagram: @poetry_byemma en @outofmyshell_emma  
https://twitter.com/Em_Outofmyshell 
https://m.facebook.com/emma.outofmyshell/ 
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