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Over het boek: 
Burn je burn-out is het verhaal achter mijn ervaring met pesten, burn-outklachten en 
chronische vermoeidheid. Deze dingen hebben mij gebracht tot waar ik nu wil zijn. Ik 
wil mensen helpen om hun ware zelf te vinden, mentale hindernissen te overwinnen, 
zelfvertrouwen op te bouwen en geluk te vinden in hun dagelijks leven. 
Op verschillende momenten in mijn leven bleef ik terugkomen op dezelfde twee 
vragen: ‘Wat wil ik echt?’ En ‘Hoe kan ik mijn leven terugkrijgen met chronisch 
klachten?’ 
 
Ik neem je een stukje mee naar mijn eigen ervaringen in mijn leven en naar het 
behandeltraject bij het revalidatiecentrum. 
Ik hoop dat dit boek en mijn verhaal kunnen dienen als inspiratiebron en dat je in 
gaat zien dat je goed bent zoals je bent. Ook al heb je een rugzakje uit het verleden – 
de juiste manier van denken en het omzetten van jouw ervaringen in positiviteit 
helpen je om de juiste acties eruit te halen. 
 
Ga stralen en genieten van het leven. Jouw verleden kan omgezet worden tot jouw 
grootste kracht. Ga jezelf accepteren, ben wie jij bent en je bent mooi zoals jij bent. 
Leef het leven dat op jou aan het wachten is en geniet van de reis. 
 
Over de auteur: 
Daniek van de Schans is 28 jaar oud en komt uit het dorpje Zeeland. Daniek heeft in 
2019 ‘Fight The Battle’ opgericht en het is al de meest ongelooflijke reis van haar 
leven geweest. Daniek weet als geen ander hoe de uitdagingen van het leven impact 
kunnen hebben op wie je bent en wat je doet. Gezondheid kreeg voor Daniek een 
andere definitie toen ze zelf te maken kreeg met mentale problemen door altijd 
maar te willen streven naar het ‘perfecte’ plaatje en willen voldoen aan de 
verwachtingen van de maatschappij. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
Extra/Recensies: 
Website van Daniek van de Schans 
 
In deze videorapportage wordt Daniek van der Schans geïnterviewd over haar boek.  
 
 

https://fightthebattle.webnode.nl/over-ons/
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11749
https://fightthebattle.webnode.nl/home/
https://www.youtube.com/watch?v=DT5Lon75Lxk

