
Spiegelbeeld - Leven met een bipolaire 
stoornis

Het nieuwe boek van Ruby van der Kuil uit Wieringerwaard is 
verschenen.

Op vrijdag 4 januari is het nieuwe boek 'Spiegelbeeld - Leven met een 
bipolaire stoornis' van Ruby van der Kuil verschenen. Dit young adult boek 
wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Samenvatting
Wanneer Valerie wakker wordt in een psychiatrische kliniek, 
ligt haar wereld op zijn kop. Wat is er gebeurd? Waarom was 
ze daar? Alles lijkt langzaam duidelijker te worden tijdens haar 
ontdekkingen, maar toch... Klopt het allemaal wel? 
Spiegelbeeld neemt je mee in de reis naar de diagnose, de 
acceptatie en het leven met een bipolaire stoornis.

Over de auteur
Ruby van der Kuil schreef voor Spiegelbeeld al over 
depressies in het boek Verbloemd. Zij had toen al ervaring 
hiermee, maar toen Ruby de diagnose bipolaire stoornis kreeg 
moest daar ook maar een boek voor komen. Met haar kennis 
van de stoornis en haar ervaring met de mentale 
gezondheidszorg hoopt ze duidelijkheid te brengen bij de lezer 
over deze lastige onderwerpen.

Fragment uit het boek
“Heb je echt zoveel pillen nodig? Kun je niet minder slikken?”
Valerie zuchtte luid. Snapte hij nou echt niet dat dit niet haar keuze was, maar dat 
dit nou eenmaal was hoe het werkte? En het was nu ook niet dat ze als die pillen in 
een keer slikte!
“Ik bepaal de hoeveelheid niet. Ik geef alleen aan of het werkt of niet,” zei ze.
“Dan zeg je toch dat minder ook wel kan?”



“En me slecht voelen alleen maar om minder pillen te kunnen slikken? Waarom zou 
ik dat doen?”
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Over de uitgever
Boekscout in Soest is een uitgeverij met een 
uniek karakter. Inmiddels hebben meer dan 
tienduizend auteurs de kans gekregen met hun 
boeken te verschijnen. Velen van hen 
zijn/waren debutant. Boekscout maakt gebruik van de printing on demand-techniek. 
Daardoor kunnen wij ook boeken voor kleinere markten uitgeven. De uitgeverij heeft 
op deze manier al heel wat verborgen talenten in Nederland en België weten op te 
sporen. Velen van hen hebben de door ons geboden kans gegrepen om zich verder 
te ontplooien.

Uitgever: Erwin de Haan, e-mail: marketing@boekscout.nl.

Meer informatie
Heeft u vragen over het nieuwsbericht of wilt u meer informatie over het boek neem 
dan gerust contact op met de auteur: Ruby van der Kuil, e-mail: 
info@rubyvanderkuil.com. 
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