
 

www.patientervaringsverhalen.nl 

 

Lotte Peeters: Jong en kwetsbaar 

Pelckmans Uitgevers, Gent 2021 ISBN: 9789463831048 

Autisme, eetproblemen, depressie, geestelijke gezondheidszorg, Persoonlijke relaties, 
medepatiënten; Perspectief Patiënt 

 

Over het boek: 
Mijn naam is Lotte. Zo'n tweeëntwintig jaar geleden werd ik kerngezond op deze wereld 
gezet. Men telde tien vingers, tien tenen en ook daarbuiten was alles perfect in orde. 
Een nieuw kerngezond mensenleven in een stabiel gezin zonder enige financiële of 
andere soort moeilijkheden. Hét recept voor een lang en vooral heel gelukkig leven. In 
die illusie hebben ik en mijn gezin toch wel zo'n 15 jaar geleefd. Tot niet alleen mijn 
mentale gezondheid, maar ook die van de rest van mijn gezin beetje bij beetje begon 
af te brokkelen. Dat perfecte plaatje was plots niet meer. Ons leven leek niet langer op 
dat van de meeste andere mensen. En het proces dat ons te wachten stond bleek veel 
zwaarder dan we ons aan het begin hadden voorgesteld. In Jong en kwetsbaar neem 
ik jullie mee in mijn proces en wil ik laten zien hoe psychisch kwetsbaar zijn plots je hele 
leven en dat van jouw omgeving op zijn kop kan zetten. Ik geef tips en info over 
eetstoornissen, depressies, angst en autisme en probeer in mijn eigen woorden uit te 
leggen wat er nu juist achter het gedrag zit van iemand die hiermee worstelt. 
Daarnaast laat ik ook enkele anderen aan het woord, zodat je een breder beeld krijgt. 
Want iedere ervaring en ieders verhaal is anders en uniek, ook al zijn er 
overeenkomsten. 
 
Over de auteur: 
Lotte Peeters is schrijfster, actrice en YouTube-ster. Ze kampte lang met een 
eetstoornis, was suïcidaal en kwam nooit buiten. Vandaag helpt ze haar bijna 10.000 
jonge fans om het taboe te doorbreken. Jong en kwetsbaar is haar debuut. Cheyenne 
Deckx tekent, droomt en probeert dingen af en toe neer te schrijven. Ze studeert 
illustratie aan het LUCA. Jong en kwetsbaar is ook haar eerste boek. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
Extra en recensies: 
Op haar youtube-kanaal neemt Lotte Peeters je verder mee in haar dagelijks leven met 
autisme.  

https://www.bruna.nl/boeken/jong-en-kwetsbaar-9789463831048#details
https://www.youtube.com/c/LottePeetersx/videos

