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Voor deze infoavond over veerkracht wisten we Michael Portzky te 
strikken, een autoriteit op het vlak van neuropsychologie en psycho-
diagnostiek, hetgeen hij ook doceert aan verschillende hogescho-
len.

Michael Portzky studeerde af als klinisch psycholoog aan de Univer-
siteit Gent, binnen zowel de psychoanalyse als de client-centered 
experiëntiële psychologie. Hij speelde ook een rol bij de ontwikke-
ling van de Fit in je Hoofd-website van de Vlaamse overheid.

Tijdens deze infoavond bekijken we de relatie tussen stress, veer-
kracht en psychische problemen. Maar hiernaast zoeken we ook uit 
wat we kunnen doen om stress te beperken in ons leven en zo 
veerkrachtig mogelijk te zijn. Veerkracht is immers het vermogen 
om goed om te gaan met stress en tegenslag. Als je een goede veer-
kracht hebt, blijf je goed functioneren, ook onder moeilijke omstan-
digheden. Dat wil niet zeggen dat je niet boos, geschrokken of ver-
drietig kan zijn wanneer er iets naars gebeurt. Dat is normaal. Maar 
met een goede veerkracht accepteer je de situatie. Je verwerkt de 
gebeurtenis en je past je succesvol aan. Je ‘veert’ als het ware terug. 
Je kan eruit leren en daardoor kan je de tegenslag zelfs ombuigen in 
groei. Zit je veerkracht laag? Dan stapelt stress zich op. Je verliest het 
gevoel van controle. Zo kom je misschien in een dipje terecht.
Maar wees gerust. Dat wil niet zeggen dat je er niks aan kan veran-
deren. Want je kan zélf met je veerkracht aan de slag. Net zoals je 
een spier traint, kan je ook je veerkracht versterken.

Deze infoavond kadert binnen het gemeentelijke project ‘alles goot’ 
en kunnen we warm aanbevelen.

Praktisch:
Woensdag 21 maart 2017 om 20 uur in den Ichter
Deelnameprijs: 5 euro
Kaarten in voorverkoop aan de Uitbalie in het Troempeelke
Organisatie: gemeentebestuur Opglabbeek i.s.m. CM
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