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Soort boek/ziekte/stijl: Ervaringsverhaal van Suzanne Meijer over de periode dat 
zij in een kliniek verbleef om te genezen van anorexia nervosa en de vervolgperiode 
thuis waarin zij andere therapieën ging volgen die haar meer hebben geholpen . Een 
mooi geschreven boek dat makkelijk leest. 
 
Over de schrijfster: Suzanne Meijer is een voormalig onderwijzeres. Zij heeft 
anorexia nervosa en wordt daarvoor op veertigjarige leeftijd opgenomen in een 
kliniek. Dat is ouder dan de meeste personen die voor anorexia opgenomen worden 
in een kliniek. Dat maakte het voor haar moeilijker om een plekje te vinden. Ze wordt 
er gebracht door haar partner Elma die haar altijd is blijven steunen. Doel van de 
behandeling was om een gezond gewicht te krijgen. Op achterliggende oorzaken werd 
niet ingegaan. Suzanne heeft meer gehad aan therapieën die dat wel deden en die zij 
daarna heeft gezocht. Deze hebben haar sterker gemaakt zodat ze meer vertrouwen 
heeft gekregen, ook in haar schrijfkunst en die is de moeite waard, getuige dit boek. 
 
Korte Beschrijving: Suzanne Meijer beschrijft hoe in de kliniek werd geprobeerd 
om haar op gewicht te krijgen. Ze moeten na een korte aanloopperiode vaste 
hoeveelheden eten opeten en ook vier uurtjes en mogen niet teveel bewegen. Sporten 
mag pas weer wanneer de patiënt een bepaald gewicht heeft bereikt. Ook worden 
video opnamen gemaakt van de patiënten, liefst in bikini en die opnamen worden in 
een groep besproken. Suzanne beschrijft haar afschuw van de eetsessies en hoe ze 
zich voelt als er kilo’s aankomen. Ze voelt zich niet thuis voelt binnen de kliniek en 
ook het privilege om buiten wandelend foto’s te maken helpt niet afdoend. Maar ze 
houdt vol en komt op gewicht terug naar huis. Daar komt de nazorg slecht op gang en 
valt ze vrij snel weer terug in haar oude eetpatroon. Pas als ze na een zoektocht naar 
de juiste hulp terecht komt bij Paula Jouvenaar, die anorexia ziet als een symptoom 
van achterliggende problemen waar naar gekeken moet worden, lukt het Suzanne om 
van anorexia af te komen. Ze krijgt dan individuele therapie waarbij ze zicht krijgt op 
gedachten, gevoelens en gedragingen en hoe die elkaar beïnvloeden, en na drie en een 
half jaar haptonomie. Het heeft haar jaren gekost, maar was de moeite waard. 
 
Wat viel op: De stijl van de schrijfster maakt het mogelijk om over anorexia nervosa 
te lezen en te blijven lezen. Ze weet de juiste toon te vinden en dat is bij dit onderwerp 
zeker plezierig. Zo zet ze de lezer aan het denken over het nut van de diverse 
therapieën, want zoals ze zelf ook zegt uiteindelijk komt zij er nooit meer achter of zij 
dankzij of ondanks haar opname is gekomen waar zij nu is? 
Ook is duidelijk dat als er geen ‘klik’ is met een therapeute, de therapie moeizamer 
verloopt. Juist Suzanne had behoefte om gezien te worden, iets waar meerdere 
anorexia patiënten behoefte aan hebben. En daarin staan zij niet alleen. 
 
Citaten: Pag. 21: ‘Om acht uur is het zo ver. Mijn eerste keer. De onverbiddelijke 
weegschaal zal mijn lot bepalen. Afhankelijk van het aantal kilo’s ondergewicht wordt 
het precieze regime vastgesteld. Mijn ondergoed mag ik aanhouden, verder moet alles 
uit. Ik heb exact tien kilo ondergewicht. Een prestatie op zich, niet? Altijd al geweten 
dat ik een Pietje Precies ben.’ 
Pag. 37: ‘Groepsgenoten letten voortdurend op mij. ‘Je hebt te weinig saus genomen,’ 
beweert Kelly. ‘Er moet meer boter op je brood,’ gebiedt Saskia. Ik klem mijn 



vermoeide kaken op elkaar en zucht diep. Laat mij met rust! Niemand hoort mijn 
geluidloze boodschap.’ 
Pag. 93: ‘‘Ik ben me rot geschrokken Leonie,’ zei ze zacht. ‘Dat ze nog op haar benen 
staat!’ fluisterde ik. ‘Ik mocht dan mager zijn geweest toen ik hier kwam, maar Leonie 
woog vast en zeker kilo’s minder.’ ‘Mooi niet, jij zag er net zo uit als zij.’’ 
Pag. 110: ‘Het duurt niet lang of de anorexia komt uit haar schuilplaats tevoorschijn 
en fluistert haar adviezen steeds dwingender in mijn oor : (…) Ik verval in oude 
patronen en ondergewicht is opnieuw het resultaat.’ 
Pag. 136: ‘Anorexia is bovendien slechts een symptoom, zoals eerder gezegd. Het 
werkelijke probleem is het negatieve beeld dat ik van mezelf heb.’ 
. 


