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Onze dochter van 7 jaar, heeft haar emotionele knak gekregen in de eerste corona periode. 

Ze zat op dat moment in het eerste leerjaar, wat een grote stap voor haar was. 

Het thuisonderwijs en de lockdown maakte haar heel onzeker, de vertrouwde leerkracht viel weg en 

ouders werden plots leerkracht, het sociale isolement van familie en vriendjes viel haar zwaar. 

Een wereld die voor haar moeilijk te begrijpen was en nog steeds is. 

Ze verwoordde heel duidelijk: de wereld voelt zo kaal en koud, normaal is die zo warm. 

Dit gegeven had weerslag op haar schoolprestaties, ze zat niet goed in haar vel en zat met 

diepgaande vragen waar wij als ouders niet meteen een antwoord voor hadden. 

De heropstart van school verliep moeizaam en ze was heel angstig, het voelde niet fijn. 

Haar hoofd zat letterlijk vol, ze kon de situatie met momenten niet aan.

Nu sinds de begeleiding bij de eerstelijnspsycholoog voelt ze zich beter, ze heeft weer 

zelfvertrouwen en leert omgaan met haar angsten. 

School voelt weer fijn en dit uit zich dat ze weer kleine stapjes maakt en groeit in haar 

persoontje. 

We zien haar weer lachen en kind zijn. 

Al merken we als ouders dat ze nog een weg heeft af te leggen. De begeleiding nu stop 

zetten, zou onze dochter niet ten goede komen.

Het is fijn dat er een terugbetaling is, dit maakt de drempel kleiner om toch de stap te 

zetten en hulp in te schakelen. 

Wat ook fijn is, is dat er nu ook eerstelijnspsychologen voor kinderen in de terugbetaling worden 

meegenomen, zij verrichten ook prachtig werk met kinderen. 

Jammer dat de terugbetaling maar voor 8 sessies is. 

Zowel voor huisartsen als voor ons als ouders is het formulier per 4 sessies invullen 

omslachtig. Beter en ontlastend voor de huisarts zou zijn als hier meer sessies op staan. 

Huisartsen hebben het nu druk genoeg met alle coronaperikelen, aanvragen van testen, 

consultaties, triageposten en uitschrijven van allerlei attesten. 

Ook voor ons als ouders komt het vaak ongelegen in de drukte van de dag om tijdig een 

nieuw verwijsformulier aan te vragen en hiervoor een consultatie ingepland te krijgen bij 

onze huisarts.
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