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Over het boek:  
Op het pad van haar worsteling met depressie en autisme komt Judith naasten, 
behandelaren, therapieën, diagnoses, medicijnen, crisisopname en boekenwijsheid 
tegen. 
Aan de hand van talrijke voorvallen uit haar leven beschrijft zij hoe depressie zich kan 
manifesteren. Haar overlevingstocht laat zien dat het gebrek aan verbinding met 
zichzelf en de omgeving leidt tot uitputting, boosheid, frustratie, wanhoop en een sterke 
doodswens. 
De interviews, die zij met naasten en behandelaren hield, zijn pijnlijk eerlijk én geven 
inzicht in hoeveel impact depressie op de omgeving kan hebben. 
Haar grootste wens is dat het beheersen van de wonderlijke taal der emoties leidt tot een 
vrijer en blijer leven, met meer verbinding tussen hoofd en hart. 
 
Over de schrijver: 
Judith van der Horst (1976) (over)leeft al 25 jaar met depressie. Op aangrijpende, soms 
humoristische, wijze beschrijft zij haar wereld van gedachtenkronkels. Schematherapie 
helpt haar de wonderlijke taal der emoties te doorgronden én te leren spreken. 
 
Meer weten over Judith van der Horst? zie 
https://fit4fun.nl/ervaringsdeskundige/over-mij/  
 
Inzien: 
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=930000000
8744093  
 
Extra/Recensies: 
 
https://www.fit4fun.nl/boek/ 
 

Voor veel mensen is het erg lastig om te begrijpen hoe iemand met 
depressie zich voelt en wat er in zijn/haar hoofd en lijf om gaat. Dit 

boek van Judith van der Horst geeft een heel open en ook 
indrukwekkende kijk in haar hoofd en denkpatronen. Hoe zij worstelt 

met het omgaan met gebeurtenissen, andere mensen en zichzelf. En 
hoe schematherapie haar helpt om zichzelf en anderen beter te gaan 
begrijpen. Confronterend en eerlijk tegelijk. Mensen met depressie en 
autisme zullen zichzelf in bepaalde aspecten herkennen. En de mensen 
in hun omgeving, inclusief behandelaren, kunnen hun voordeel doen 

met wat Judith schrijft. Een dapper en inzichtgevend boek! 

-Recensie via bol.com 

https://fit4fun.nl/ervaringsdeskundige/over-mij/
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000008744093
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000008744093
https://www.fit4fun.nl/boek/
https://www.bol.com/nl/p/wonderlijke-taal-der-emoties/9300000008744093/


 


