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Over het boek: 
In gevecht zijn met mezelf betekende dat ik altijd, zowel winnaar als verliezer was. Een 
gevecht dat onzichtbaar was voor mijn omgeving omdat het zich in mijn hoofd 
afspeelde. Niet eten kostte minder energie dan het gevecht aan te gaan tegen de 
gedachten. Tegenwoordig springen er af en toe tranen van blijdschap in mijn ogen 
wanneer ik bewust ben van hoe gelukkig ik nu ben en soms van verdriet omdat ik besef 
wat ik heb doorgemaakt. Een wereld van verschil is mijn situatie nu in vergelijking met 
twee jaar geleden. Zo vaak heb ik gedacht, ík kan het niet, ik weet niet hoe, het is 
onmogelijk, ik wil niet, het heeft geen zin, ik kan met mijn eetstoornis leven, het is niet 
nodig om er iets aan te veranderen’. Nu weet ik dat het mogelijk is en ik ben veel 
gelukkiger nu ik goed voor mezelf zorg. De strijd aan gaan tegen mij eetstoornis was 
moeilijk dat zeg ik je eerlijk, maar mijn ervaring is, dat leven met een eetstoornis nog 
vele malen moeilijker is. Graag deel ik mijn persoonlijke verhaal waarin ik vertel hoe ik 
het gevecht gewonnen heb. Ik ben ervaringsdeskundige van mijn eigen verhaal en in 
dit boek deel ik wat er zich in mijn hoofd afspeelde. Met voorwoord van Menno 
Oosterhoff. 
 
Over de auteur: 
Mijn naam is Carmen (2001), ik kan een korte omschrijving geven over mijzelf, maar in 
mijn boek zul je heel veel over mij te weten komen en misschien zelfs het idee krijgen 
mij te leren kennen. Het schrijven van een boek was ongepland. De tekst heb ik 
geschreven om voor mezelf duidelijk in te zien hoe het ervoor stond met mijn 
herstelproces, schrijven helpt mij om te achterhalen of er nog negatieve en 
eetgestoorde gedachten in mijn hoofd de leiding hebben. Onverwacht schreef ik in 
korte tijd genoeg pagina's om een boek te kunnen maken. Door te schrijven kreeg ik 
heel waardevolle inzichten over hoe het mij was gelukt om te staan in mijn 
herstelproces waar ik op dat moment stond. Mijn behulpzame karaktereigenschap 
wilde deze inzichten delen om mogelijk een ander steun of hulp mee te kunnen bieden. 
Zo werd een zelfreflectie en dagboek samen, een autobiografisch boek. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
Extra en recensies: 
In dit interview lees je meer over hoe het boek van Carmen Kroese tot stand kwam.  
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