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Soort boek/Ziekte/Stijl:   

Het leven van redacteur en schrijver Inger Boxsem wordt hardhandig onderuit 

geschoffeld door een burn-out en een langdurige depressie. Ze werpen haar met een 

smak op de bodem van haar gestel en van de sociaal-maatschappelijke ladder. Tijdens 

haar ziekte en gesprekken met therapeuten, bedrijfsartsen en hoogleraren maakt ze 

stapels aantekeningen. Over de veeleisende televisiewereld waarin ze jaren werkte, haar 

goedgehumeurde maar chaotische gezin, haar opname in een kliniek, haar worsteling 

met antidepressiva, de ziekmakende bezoeken aan het UWV. Haar zoektocht naar 

genezing en oplossingen voeren haar langs schuld, schaamte, begrip en onbegrip. Ziet 

haar omgeving wel hoe ziek ze is? Telt ze nog mee zonder carrière? Wordt ze ooit nog 

beter? En: is zij nou gek of is de hele maatschappij doorgedraaid? Want hoe raken in het 

gelukkigste land ter wereld 800.000 mensen aan de antidepressiva en evenzoveel in een 

burn-out? Inger onderzoekt, leest en praat. Openhartig en met verbazingwekkende 

lichtheid schrijft ze over de zwaarste en zwartste tijd in haar leven. Naar 

omstandigheden nogal slecht is een aangrijpend en, eerlijk is eerlijk, vaak herkenbaar 

boek voor iedereen die alles uit het leven wil halen, maar er niet aan onderdoor wil gaan. 

 

Over de auteur:  

Inger Boxsem (1967) werkte als redacteur voor Sonja Barend, Pauw & Witteman en 

verschillende uitgeverijen. Artikelen verschenen in ELLE Eten, Het Parool en LINDA. In 

2012 maakte ze met fotograaf Wout Jan Balhuizen 'Vet!', een boek over kinderen met 

obesitas. Momenteel verdeelt ze haar tijd tussen het schrijven, professioneel koken en 

beter worden. Met haar man en (volwassen) kinderen beheert ze een collectie modieuze 

aandoeningen, waaronder dyslexie, ADHD, burnout en depressie. 

 

Inzien: 

https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=71D824BD9685ECAF

D104E160411C1E35  

 

Extra/Recensies:  

https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/72548-2021-02-18-een-burn-

out-en-depressie-naar-omstandigheden-nogal-slecht  

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/inger-boxsem-schreef-een-eerlijke-

verhelderende-terugblik-op-haar-burn-out-en-depressie~b3c7a69a/  

https://www.ad.nl/gezond/een-burn-out-en-een-depressie-gek-genoeg-was-ik-

opgelucht-ik-stelde-me-dus-niet-aan~a8a74306/  
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