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Over het boek: 
De coronacrisis heeft er zwaar ingehakt bij jonge mensen, vooral dan bij jongeren die 
psychisch kwetsbaar zijn. In dit boek vertelt de 26-jarige Laura De Houwer openhartig 
over haar gedwongen opname in de psychiatrie in volle coronatijd. Het is het verhaal 
van de horror die zij meemaakte, in de instelling én binnen in zichzelf. Laura vertelt over 
de wantoestanden die ze zag en meemaakte, maar ook over haar depressie, haar 
zelfmoordgedachten en persoonlijkheidsproblemen. Zonder een blad voor de mond te 
nemen legt zij de vinger op een aantal taboes rond psychiatrische stoornissen. Ze gunt 
de lezer een kijkje in haar hoofd, haar gedachten, gevoelens en denkpatronen en wil 
anderen laten zien hoe het er achter de muren van een psychiatrisch ziekenhuis écht 
aan toegaat. Laura’s opname verloopt niet zoals een ideale opname zou moeten 
verlopen. Het is een relaas van isoleren en fixeren, van suïcides van medepatiënten, 
van overplaatsing na overplaatsing. Bij dat alles verliest Laura vaak haar hoop en 
soms ook zichzelf. Toch is dit bovenal een verhaal over het vinden van hoop, 
menselijkheid, nabijheid, hernieuwd vertrouwen. Over de lichtpuntjes die er, zelfs in het 
donker, toch steeds zijn… 
 
Over de auteur: 
Laura De Houwer (1994) is laatstejaarstudente gezinswetenschappen aan Odisee 
Hogeschool. Ze deelt haar eigen ervaringen met psychische hulpverlening, als patiënt 
en als hulpverlener in spé. Vanuit haar eigen persoonlijke ervaringen engageert ze zich 
om als toekomstige professional taboes rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken 
en verbeteringen aan te brengen binnen de zorgsector.  
 
 
Extra en recensies: 
In dit interview lees je meer over de ervaringen van Laura in de psychiatrie en reageert 
het ziekenhuis waar ze op was genomen op haar verhaal.  
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