
Nieuws en updates
Met enige trots presenteren wij u 
de allereerste nieuwsbrief van onze 
gloednieuwe psychotherapeutische 
praktijk Integra. De afgelopen 5 
weken hebben wij onze deuren 
geopend, de eerste cliënten 
ontvangen, contacten gelegd 
met scholen, dokterspraktijken 
en andere organisaties in het 
Antwerpse en vooral heel veel 
vragen beantwoord van heel veel 
geïnteresseerden. Als er een ding 
duidelijk is, dan is het wel dat 
psychologie een onderwerp is dat 
iedereen boeit en waar iedereen 
een mening over heeft.

Wij streven ernaar om Integra 
te laten uitgroeien tot een 
plek waar mensen met kleine 
en grote problemen terecht 
kunnen, maar ook mensen zonder 
noemenswaardige problemen, die 

gewoon even willen deelnemen 
aan een lezing, een training, een 
workshop, …

Daarom zullen wij u regelmatig 
op de hoogte houden van ons 
groepsaanbod, dat wij elk seizoen 
willen vernieuwen.

Wat mag u binnenkort onder andere 
bij ons verwachten:
•	 Relaxatietherapie
•	 Een praatgroep voor kinderen 

van overlevenden van WO II
•	 Een miniserie over bekende en 

minder bekende psychologische 
problemen: wat zijn ze, hoe 
herken ik ze en wat kan ik eraan 
doen?

Meer informatie, het complete 
aanbod en de exacte data 
verschijnen in onze volgende 
nieuwsbrief op 1 juli.

Uit de pen van  
onze psycholoog
“Wanneer moet je naar 

een psycholoog?”
Het moet zowat de meest 
gestelde vraag zijn die mensen 
me sinds de opening van Integra 
hebben voorgeschoteld. En 
eerlijk gezegd is het een heel 
goede vraag, aangezien het 
antwoord erop de afgelopen 200 
jaar het onderwerp is geweest 
van veel discussie en soms zelfs 
misbruik.

Er is een tijd geweest waarin 
mensen die ‘anders’ waren of 
zich ‘vreemd’ gedroegen tot de 
brandstapel werden veroordeeld 
of opgesloten werden in 
zogenaamde gekkenhuizen of 
asielen. Wie afweek van de norm 
was crimineel of ziek en het was 
vooral de omgeving die besliste 
wanneer iemand aan de criteria 
hiervoor voldeed.

Vandaag de dag zijn deze 
wantoestanden gelukkig 
verleden tijd en kijken we vooral 
naar het subjectief lijden van 
de persoon. Het maakt op 
zich niet zo veel uit hoe vaak 
iemand zijn of haar handen 
wast of hoe angstig iemand 
precies is wanneer hij of zij de 
lift neemt. Pas als de persoon 
zelf, en niet de omgeving alleen, 
onder de situatie lijdt en het 
dagdagelijkse leven hierdoor 
bemoeilijkt of zelfs belemmerd 
wordt, is het aangeraden om 
hier hulp voor te gaan zoeken. 
Een kind dat geen minuut kan 
stilzitten, maar wel goede 
punten haalt en veel bij vriendjes 
wordt uitgenodigd, kan volgens 
deze invulling dus onmogelijk 

ADHD hebben.
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Uit de pen 
van onze 
psychologisch 
consulent
Is mijn kind klaar om naar 
het eerste leerjaar te gaan?
Schoolrijpheid betekent dat je 
kind op verschillende vlakken een 
bepaald ontwikkelingsniveau heeft 
bereikt dat belangrijk is voor het 
schoolse leren. De verschillende 
domeinen die worden nagegaan 
bij een schoolrijpheidstest zijn 
onder meer: zelfredzaamheid,  
fijne en grove motoriek, 
ruimtelijk inzicht, voorbereidende 
lees-en rekenvaardigheden, 
taalontwikkeling en sociale 
vaardigheden. Deze vaardigheden 
worden doorgaans gedurende 
het schooljaar geëvalueerd. In 
veel scholen wordt in februari 
de TOETERS-test afgenomen 
om de voorbereidende taal- en 
rekenvoorwaarden te toetsen. 
De beslissing of een kleuter wel 
of niet de overstap maakt naar 
het eerste leerjaar hangt niet 
enkel af van de testgegevens. 
Deze beslissing wordt in team 
genomen nadat alle relevante 
gegevens van het kind worden 
bijeengebracht en overwogen. 
Sinds 2015 blijft de eindbeslissing 
bij het CLB (Centrum voor 
Leerlingbegeleiding).

Vraag- en antwoordrubriek
(Zend uw vragen in per e-mail, wij publiceren er elke maand enkele op anonieme 

wijze en proberen een gepast antwoord te formuleren.)

Vraag: 
Ik zit in een moeilijke relatie. Mijn echtgenoot heeft veel issues: 
hij wordt snel boos, spreekt dan dagenlang tegen niemand en 
zou volgens mij dringend in therapie moeten. Hij weigert dit 
echter, want volgens hem is er geen vuiltje aan de lucht. Gevolg 
is dat ik zo zenuwachtig word van dit gedrag, dat ik zelf een 
psycholoog heb opgezocht. Maar eigenlijk ben ik hier niet blij 
mee. Nu lijkt het namelijk alsof deze situatie mijn schuld is en ik 
diegene ben die hulp nodig heeft. Heb ik ongelijk?

Antwoord:
Wanneer een persoon in een gezin last heeft van een probleem, is het normaal 
dat anderen betroffen worden door de situatie, er vaak ook onder lijden en soms 
eveneens klachten gaan ontwikkelen. De vraag wie schuld treft aan de toestand 
wordt vaak gesteld en mensen lijken soms aan te nemen dat de persoon die 
in therapie komt diegene is die het probleem heeft of soms zelfs gewoon het 
probleem IS. 

Dit hoeft echter helemaal niet het geval te zijn. Soms botsen we tegen 
problematische situaties aan, waar we niets aan kunnen veranderen, maar waar 
we toch veel last van hebben. We kunnen er dan enerzijds voor kiezen om hier 
niets aan te doen, aangezien we vinden dat wij niet de oorzaak van het probleem 
zijn. Of we kunnen ervoor kiezen om te leren om op een andere manier met het 
probleem om te gaan, zodat we er minder last van hebben. De schuldvraag is 
hier minder belangrijk dan de vraag of we vinden dat we nog verder kunnen leven 
met de huidige situatie. Wachten totdat de ander verandert levert vaak niet zo 
veel op, zeker als die ander zich van geen kwaad bewust is.
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