
Tineke Huigen: Onze weg naar Rome- een dochter met een eetstoornis - mijn verhaal, 
Uitgeverij GigaBoek, 2020, ISBN: 9789085484585 (Anorexia Nervosa 
Thema's: Emoties, Evenwicht, Familieverhoudingen, PO)  
 
Over het boek:  
Dochter met anorexia! Wat doe je dan als moeder? 
 
Nola, mijn oudste dochter van bijna 23, lijdt aan anorexia nervosa. Dat is verschrikkelijk 
voor haar, maar ook voor de mensen om haar heen. Dit boek bevat mijn verslag van de 
gebeurtenissen van de afgelopen vier jaar. Het opschrijven van mijn ervaringen heeft 
mij enorm geholpen bij de verwerking ervan. Later kunnen Nola en alle andere 
betrokkenen met dit boek terugkijken op de bijzondere ontwikkeling die wij als gezin 
hebben doorgemaakt. Veel ouders en naasten van mensen met een eetstoornis zullen 
herkenning vinden. De worsteling tussen gevoel en verstand, de liefde voor de ‘patiënt’ 
en de grenzen die je moet bewaken. Het heen en weer geslingerd worden tussen hoop, 
vrees en vertrouwen. Het leren leven met de onzekerheid of ze weer opstaat wanneer ze 
valt. Ik heb niet alleen leren beseffen dat ik niet degene ben die voor haar geluk kan 
zorgen, maar ook dat dit ondanks de pijn een bevrijding kan zijn. Het leven van een 
ander kun je niet leiden, ook niet dat van je kind. Je kunt hooguit een helper zijn.  
 
De opbrengst van 'Onze weg naar Rome' gaat naar Het Leontienhuis, inloophuis voor 
mensen met een eetstoornis en hun naasten. 
 
Over de schrijver: 
Tineke Huigen (50) schreef het boek onze weg naar Rome over de impact van anorexia 
op het gezinsleven. 
  
Inzien: 
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=930000000
3772986  
 
Extra/Recensies: 
https://www.rijnmond.nl/nieuws/196404/We-hadden-echt-niet-door-dat-Demi-
anorexia-had  
 
https://www.ad.nl/dordrecht/de-dochter-van-tineke-kreeg-anorexia-demi-wil-echt-
beter-worden-maar-ze-durfde-gewoon-niet-te-eten~a096b17f/  
 
https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/227640/nieuw-lekkerlandse-schrijft-boek-
over-eetstoornis-hoop-op-meer-be  
 
https://www.hartvanzuidplas.nl/nieuws/algemeen/20553/-boek-ik-heb-lang-geleefd-
alsof-k-degene-was-met-de-eetstoornis-  
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Hoe aangrijpend en moeilijk het verhaal ook is, het leest 'prettig', 
omdat het zo eerlijk en kwetsbaar is geschreven. Het is daarnaast 

mooi en krachtig: hoe ontzettend ingrijpend de ziekte anorexia 
nervosa is, hoe gezin en familie ermee worstelen en er doorheen gaan 
en hoe het vertrouwen dat het goed zal komen als een rode draad door 

het verhaal loopt. Ontroerend! 

Recensie via bol.com 

https://www.bol.com/nl/p/onze-weg-naar-rome/9300000003772986/

