
 

HerstelVerdieping 
 

Open Huis van Ervaringsdeskundigen Antwerpen  

 

Auteurspodium 

 

 

Deborah Van Laer 
 

 
 

Van HOOKER tot HEALER 
“Hoe ik mezelf uit een leven van misbruik, drugs, criminaliteit en 

prostitutie heb losgewrongen” 

 

                                 Wanneer:   Woensdag 20 april 2022 

                                 Tijdstip :    20 u 

                                 Locatie :    Ontmoetingsruimte “De Klapper” 

                         Antwerpsestraat 179 – Mortsel 

                             3e verdieping (lift ter beschikking) 

                                  Inkom:      Gratis (inschrijven nodig) 

 

 

 

Korte inhoud 
 

Via de wereld van drugs, criminaliteit, prostitutie, pooierschap en porno is Deborah Van 

Laer middels therapieën, innerlijke groei en zelfontwikkeling in haar huidige leven als 

casemanager en ervaringsdeskundige beland. Een schokkende, eerlijke confrontatie 

waarin ze zichzelf niet als slachtoffer neerzet. Zij neemt de volledige zelfverantwoording 

voor haar levensloop. Een indringend relaas over het proces van een emotieloos wezen 

naar een emotioneel empathische, krachtige vrouw. 

 

Wie is Deborah Van Laer?  

Mijn hele leven heb ik een sterke drive gehad om andere mensen te helpen, maar alles 
begint uiteraard eerst bij jezelf. Via de wereld van drugs, criminaliteit en 
prostitutie ben ik door therapieën, levenservaring, innerlijke groei en 
zelfontwikkeling in mijn huidig beroep van casemanager en 
ervaringsdeskundige beland. Na jaren in ‘het leven’ geleefd te hebben, 
zonder enige vorm van gevoel of emotie, heb ik acht jaar geworsteld en 
intensief aan mezelf gewerkt. Tijdens deze periode ben ik mij bewust 
geworden van mijn hoog gevoeligheid, de impact van trauma’s en de 
kracht van verwerking. 

 Mijn destructieve leven, met de daarbij behorende negatieve gevoelens en gedachten, 
heb ik kunnen omschakelen naar een enorme levenskracht en dankbaarheid voor het 
leven. Deze levensenergie gebruik ik in mijn werk om mensen te begeleiden. Na het 
afronden van de opleiding als energetische therapeut in 2006, ben ik 10 jaar later een 
opleiding gestart als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheid-en 
verslavingszorg. Het is mijn passie om mensen bewust(er) te maken door middel van 
persoonlijke begeleiding, lezingen, coaching, trainingen en ook workshops voor groepen. 

Vandaag de dag ben ik tewerkgesteld als casemanager en ervaringsdeskundige in de 
GGZ / verslavingszorg en ben ik mama van vier kinderen. Inmiddels heb ik twee boeken 
over mijn levensloop geschreven: “Van Hooker Tot Healer” en “Herstel” 

Wat is de HerstelVerdieping? 

 
HerstelVerdieping (een groep van ervaringsdeskundigen) wil via deze 

boekvoorstellingen het taboe omtrent psychische kwetsbaarheden doorbreken. 

 

Deze is avond is gratis, maar inschrijven is gewenst via  

 
https://www.herstelacademie.be/antwerpen/schrijvers-vertellen-over-hun-herstel 

 

of herstelverdieping@gmail.com 

 

 


