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Angst is soms een raar beestje. Het is in ieders leven 
wel een beetje aanwezig. Bij de een al iets meer dan 
bij de andere. 

Maar wat als angst je leven beheerst?
Dat is waar mijn verhaal begint.

Ik, Katrien, ben 40 en sinds mijn 17de doorkruiste  
de combinatie van angst- en paniekaanvallen mijn 
levenspad.

Soms botste ik, door mijn hobbelig parcours, op een 
muur van onbegrip. Je zag toch niets aan de buiten-
kant, dus wat kan er dan zo moeilijk zijn?

Ooit zei iemand tegen mij: bang zijn heeft geen zin, 
vroeg of laat drukt iemand op de rode knop en is het 
gedaan met ons.
Niet bepaald helpend in mijn situatie.

In mijn persoonlijk herstelverhaal 
heb ik angst als een bondgenoot 
moeten leren beschouwen. Erte-
gen vechten had helemaal geen zin. 
Ik geloof oprecht dat ik niet alleen sta in 
mijn verhaal.

En zo groeide het idee om mijn boek neer te schrij-
ven.

Rond angst is er veel dat we nog niet weten. Boven-
dien rust er op psychische problemen vaak nog een 
groot taboe. 

Enerzijds wil ik graag een lans breken door dit thema 
bespreekbaar te maken. Anderzijds geloof ik ook dat 
we in een maatschappij meedraaien als in een ware 
rush. Sommige mensen vallen dan ook uit de boot en 
ik ben een van hen.

Dit boek is opgedeeld in twee luiken.

Het eerste is mijn persoonlijke herstelverhaal om niet 
alleen herkenning te bieden voor lotgenoten, maar 
ook om hulpverleners en artsen te bereiken.

Items zoals wonen, werk, medicatie en krachtgericht 
werken komen in dit boek aan bod. Daarnaast is er 
ook een wetenschappelijk luik dat de vereiste theore-
tische achtergrond op een heldere manier weergeeft. 

Dit boek is een must-read voor iedereen die zich op 
een of andere manier verbonden voelt met dit thema.

 X Lotgenoten 
 X Cliënten 
 X Familie van mantelzorgers
 X Hulpverleners
 X Artsen, huisartsen, psychiaters ...

WIE IS KATRIEN JACOBS? WAAROM DIT BOEK?

VOOR WIE IS DIT BOEK?

Wat als angst je leven beheerst?
Dat is waar mijn verhaal begint.
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HOOFDSTUKKEN

Het boek is rijk geïllustreerd met cartoons van Leen, de zus van Katrien.
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 X In de knoop met mezelf
 X Verwarrende tijden
 X Een eigen stek
 X Genezen en herstellen 
 X Van chronisch ziek naar online hulpverlening 
 X Ontluikende liefde
 X Op eigen initiatief 
 X Ups en downs 
 X Participatie, de nieuwe uitdaging 

         in de geestelijke gezondheidszorg 
 X Tot die ene dag dat het licht uitging 
 X Innerlijke kracht
 X Hoe wij zelf de regie in handen nemen 
 X Van zachte dwang tot verbindende communicatie 
 X Wat corona ons kan leren 
 X Nabeschouwing
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Wenst u partnerschap/steun/mee te werken?

Wilt u meewerken aan dit boek? Als partner of organisatie? Of wenst 
u het boek van tevoren te bestellen? Surf naar mijnherstelboek.eu. 

Teken vooraf in. Dan zorgen wij ervoor dat uw naam in het boek 
wordt vermeld. Alle informatie op mijnherstelboek.eu  
of neem contact met ons op:

Willems Uitgevers
Tel: +32 479 73 56 02
Mail: uitgeverij@willemsuitgevers.com
Beatrijslaan 6 
1850 Grimbergen
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