
Zorg voor aandacht, 
   zicht op ontwikkeling

Contact
Voor informatie of afspraak kunt u contact opnemen op 
telefoonnummer 010-463 77 66 of  via info@focuz.nl.

Rietbaan 12    
2908 LP Capelle aan den IJssel 
(afslag Rotterdam Alexander) 

T.: 010 - 463 77 66
E.:   info@focuz.nl
W.:  www.focuz.nl

In 2015 bieden wij ook zorg op locatie in de 
regio Utrecht en Dordrecht.
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Zorg voor aandacht, zicht op ontwikkeling
Het gehele traject vanaf diagnostiek tot en met behandeling en begeleiding wordt 
door één behandelteam gewaarborgd met één verantwoordelijke hoofdbehandelaar. 
Door zorg op maat aan te bieden kunnen ouders samen met hun kind ontdekken wat 
de beste mogelijkheden voor behandeling van het kind zijn en hoe de ontwikkeling het 
kind het best gestimuleerd kan worden.
Onze missie: het optimaal laten functioneren van kinderen met leer of gedrags-
problemen door middel van goede en doelmatige zorg. Door kinderen zo snel en 
zo goed mogelijk te behandelen en begeleiden wordt een aanzet gegeven om 
zelfstandig en evenwichtig te kunnen functioneren. 

Effi ciënt en op maat
Binnen het centrum werken wij in een 
multidisciplinair team, alle kinderen 
worden besproken in dit team, waarna 
het behandelplan wordt opgesteld. Het 
behandelteam bestaat uit minimaal een 
kinderpsycholoog of GZ psycholoog, 
daarnaast een kinderarts of kinderpsychiater.  

Er wordt vrijwel altijd gewerkt met 
gecombineerde afspraken bij de arts en de 
kinderpsychologen zodat u minder vaak langs 
hoeft te komen. Dit geldt zowel voor het 
diagnose als het behandeltraject.  Vanwege 
de kleinschaligheid is slechts enkele weken 
nodig is om een volledige diagnose en 
behandelplan vast te stellen. Ook als er 
sprake is van uitgebreid psychodiagnostisch 
onderzoek duurt het traject maximaal 6-8 
weken. Eventuele behandeling met medicatie 

start direct na het adviesgesprek. U kunt te 
allen tijden via e-mail contact hebben met de 
medisch specialist over de behandeling. U 
ontvangt dan binnen 2 werkdagen antwoord.
  
Aandachtsgebieden
• Druk gedrag
• Angst
• Ruzie
• Wegdromen
• Emotionele problemen
• Sociale problemen
 
Druk gedrag
Alle kinderen zijn wel eens druk. Met mooi 
weer of juist rond Sinterklaas. Druk voor een 
verjaardag of spelend met een vriendje. Er zijn 
ook kinderen die altijd druk zijn. Kinderen die 
alles doen wat er in hun hoofd opkomt. Moeite 
hebben om op school alle instructies op te 
volgen. Vergeten hun vinger op te steken en 
direct roepen wat er in hun opkomt. Thuis 
vanaf zonsopgang als een wervelwind door het 
huis schieten. Dat vraagt veel aansturing thuis 
en op school om hen te helpen hun gedrag te 
reguleren. Een pittige uitdaging voor ouders 
en leerkrachten.

Ruzie
Alle kinderen hebben wel eens een ruzietje. 
Veel kinderen wisselen wel eens van vriendjes 

of vriendinnetjes. Er zijn ook kinderen die te 
veel moeite hebben om vriendjes te maken 
en deze ook te behouden. Kinderen die vaak 
betrokken zijn bij ruzies in een groep. 
Kinderen die veel alleen staan op het 
schoolplein en sportclubs liever vermijden. 
De leerkracht ziet een pester, een gepest 
kind of een stille teruggetrokken leerling. 
Thuis is het kind vaak alleen en eenzaam. 
Het vraagt een  nieuwe balans tussen sociale 
vaardigheden leren en jezelf mogen zijn.

Wegdromen
Alle kinderen dromen wel eens weg. Dromen 
over voetballer worden, de Efteling of een 
verre vakantie. Er zijn ook kinderen die te 
vaak wegdromen. Dromen tijdens de uitleg 
van de rekenles. Wegdromen aan tafel en 
wegdromen in het veld tijdens een wedstrijd. 
Kinderen die in een droomwereld gaan leven. 
Het vraagt  aansturing thuis en op school om 
hen te helpen ‘bij de les’ te blijven.

Angst
Alle kinderen zijn wel eens bang. Bang om 
alleen in een nieuwe klas te stappen. Bang 
om te beginnen aan een lastig werkje of bang 
voor onweer. Er zijn ook kinderen die altijd 
bang zijn. Kinderen die zo bang zijn dat ze 
liever geen schoolwerk meer proberen. Zo 
bang zijn dat ze overal rituelen voor hebben 
bedacht. Zo bang zijn dat naar een feestje 
gaan geen feestje is. De leerkracht ziet een 
kind onderpresteren. Thuis is een kind stil en 
teruggetrokken of juist erg boos. Dat vraagt 
veel inzet om weer ontspannen te kunnen 
leren en functioneren.

Ruime expertise
Alle behandelaren hebben ruime expertise op 
het gebied van ADHD, ADD, ASS of  angst – 
of stemmingsstoornissen. 
Wij bieden gedragstherapie, speltherapie, 
systeemtherapie en Braingames. We werken 
zo veel mogelijk in overleg met de school.
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