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omschrijving

verloop

bestemd voor

tijd/duur

Door training van de aandacht leren de cursisten zich niet mee te laten trekken door de

angst, maar steun in zichzelf te vinden en zo tot rust en helderheid te komen.

Waar de meeste trainingen vooral leren ontspannen en enkele trucs toepassen, zorgt

deze training voor

.

Deze training is opgebouwd volgens de principes van de 3 generatie cognitieve

gedragstherapie met invloeden vanuit de mindfulness.

tieners met een storende faalangst. Liefst een, die al langere tijd (meer dan een jaar)

bestaat. Zij moeten gemotiveerd zijn om gedurende 6 weken dagelijks 20-30 minuten

te besteden aan de oefeningen die horen bij de training. Wanneer ze zo onzeker zijn,

dat ze niet deel kunnen nemen aan een groep of door hun extreme drukte een

groepsproces onmogelijk maken, zijn zij niet geschikt.

Tevens moet er een ouder zijn, die tijdens de training 'meeleeft'. Niet achter de broek

zitten, maar belangstelling tonen en –na de intake- driemaal zelf komen. Eenmaal voor

de informatie-avond, eenmaal voor het gesprek halverwege de training met het kind

en eenmaal voor het eindgesprek met het kind.

een andere relatie met zichzelf, een meer vrede hebben met wie

ze zijn en een betere concentratie en energiebalans

e

Intakegesprekken vinden overdag plaats. Informatie-avond, halfweggesprek en
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Faalangst reductie training

ACTIVITEIT duur

Intakegesprek met kind en tenminste 1 ouder 1 uur

Nulmeting plus diagnostiek (thuis invullen) -

Informatie-avond voor ouders 1½ uur

Sessie #1 1½ uur

Sessie #2 1½ uur

Sessie #3 1½ uur

Individueel ‘halfweg’-gesprek met ouder en kind half uur

Sessie #4 1½ uur

Sessie #5 1½ uur

Sessie #6 1½ uur

Eindmeting (vlak voor follow up) -

Follow up sessie #7 na 4 weken 1½ uur

Afsluitend gesprek met ouder en kind half uur

Totaal 14 uur
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afsluitend gesprek met ouder en kind op woensdagavond.

Trainingssessies op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur.

door ouders of tieners zelf bij Schrijer jeugdpsychologen tel. 079 3429652 of

voor een intakegesprek, waarin wordt beoordeeld of dit een

goede training is voor deze tiener. Ouders moeten altijd toestemming geven voor

psychologische hulp. Indien de school aanmeldt, dan gebruikmaken van bijgaand

formulier.

De groep telt 4 tot 6 deelnemers per cursus.

Een cursusmap en geluidsopnamen met instructie voor de oefeningen is inbegrepen.

kosten

aanmelding

bijzonderheden

De te declareren kosten vallen binnen de 5 sessies, die vergoed worden door het

basispakket van de zorgverzekering. De eigen bijdrage in totaal is € 100. Dit wordt door

sommige aanvullende verzekeringen vergoed. Indien dit niet het geval is en de kosten

zijn voor de ouders onoverkomelijk, zou dit vanuit school kunnen worden vergoed.

praktijkschrijer@xs4all.nl
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kosten

De westerse levensstijl brengt vaak een verhoogd spanningsniveau met zich mee

vanwege de nadruk op prestatie, terwijl de spanning -even belangrijk voor prestatie

en welzijn- voor veel mensen een onbekend gebied is. In deze training maakt de cursist

kennis met een 4-tal ontspanningsmethoden om mee te experimenteren.

Welke methode slaat het best aan bij jou?

tieners die moeite hebben zich te ontspannen, wat zich kan uiten in moeheid,

spanningsklachten en prikkelbaarheid. Soms ervaren ze zelf geen spanning, omdat ze

chronisch gespannen zijn. Er moet wel een voldoende storende klacht zijn om

gemotiveerd te zijn voor de training. Cursisten moeten bereid zijn dagelijks 15-20

minuten te besteden aan de oefeningen die horen bij de training.

Intakegesprekken vinden overdag plaats.Training op donderdagmiddagen van 16.00 tot

17.30 uur.

ont

Tevens moet er een ouder zijn, die tijdens de training 'meeleeft'. Niet achter de broek

zitten, maar belangstelling tonen en –na de intake- een maal zelf komen voor het

eindgesprek met het kind.

De te declareren kosten vallen binnen de 5 sessies, die vergoed worden door het

basispakket van de zorgverzekering. De eigen bijdrage in totaal is € 100. Dit wordt door

sommige aanvullende verzekeringen vergoed. Indien dit niet het geval is en de kosten

zijn voor de ouders onoverkomelijk, zou dit vanuit school kunnen worden vergoed.

Relaxatietraining 4WD

ACTIVITEIT duur

Intakegesprek met kind en tenminste 1 ouder 1 uur

Sessie #1 Wat is stress? Wat geeft jou stress? Stress en

Voeding. Stress en leefwijze.

1½ uur

Sessie #2 Progressieve methode - Jacobson 1½ uur

Sessie #3 Mindbending – de kracht van gedachten 1½ uur

Sessie #4 Zelfsuggestieve methode 1½ uur

Sessie #5 Affectbrug - zware hand-techniek 1½ uur

Sessie #6 Kies je methode - kies je combinatie 1½ uur

Follow up sessie #7 na 4 weken 1½ uur

Afsluitend gesprek met ouder en kind half uur

Totaal 12 uur
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aanmelding

bijzonderheden

door ouders of tieners zelf bij Schrijer jeugdpsychologen tel. 079 3429652 of

voor een intakegesprek, waarin wordt beoordeeld of dit een

goede training is voor deze tiener. Ouders moeten altijd toestemming geven voor

psychologische hulp. Indien de school aanmeldt, dan gebruikmaken van bijgaand

formulier.

De groep telt 4 tot 6 deelnemers per cursus.

Een cursusmap en geluidsopnamen met instructie voor de oefeningen is inbegrepen.

praktijkschrijer@xs4all.nl
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aanmelding

bijzonderheden

Intelligentie is een belangrijke voorspeller van een aantal aspecten van een

mensenleven, waaronder schoolkeuze en beroepsniveau. Er kunnen problemen

optreden indien schoolniveau en intelligentie sterk afwijken van elkaar. Ook kan het zijn,

dat door een onregelmatig opgebouwde (dysharmonische) intelligentie de prestaties

sterk wisselen en zo verwarring scheppen bij kind en omgeving.

In een zitting van 2 tot 2½ uur wordt de intelligentietest afgenomen. Na 1 tot 2 weken

wordt met kind en ouder(s) de uitslag besproken en krijgen ouders meteen het

testrapport mee.

alle tieners en kinderen van alle leeftijden. Tot 17 jaar wordt de WISC-III afgenomen en

vanaf 17 deGIT. Beide zijn erkende intelligentietesten.

Indien een intelligentietest wordt aangevraagd vanwege problemen die de geestelijke

gezondheid beïnvloeden (stress, angsten, nervositeit), kunnen deze kosten worden

gedeclareerd bij de zorgverzekeraar - deze vallen onder het basispakket. Er is wel een

eigen bijdrage van € 100.

door ouders of tieners zelf bij Schrijer jeugdpsychologen tel. 079 3429652 of

Ouders moeten altijd toestemming geven voor

psychologische hulp. Indien de school aanmeldt, dan gebruikmaken van bijgaand

formulier.

Praktijkhouder Hans Schrijer is een erkend gezondheidszorgpsycholoog (BIG-register

Dit wordt door sommige aanvullende verzekeringen vergoed.

Indien dit niet het geval is en de kosten zijn voor de ouders onoverkomelijk, zou dit vanuit

school kunnen worden vergoed.

Wanneer de geestelijke gezondheid niet in het geding is, worden de kosten gedeclareerd

bij de opdrachtgever; deze bedragen € 425 per onderzoek.

99050059125).

praktijkschrijer@xs4all.nl

Intelligentietest
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ADHD staat voor en heet in het Nederlands

. Het gaat hierbij om een verschijnsel wat

voorkomt bij ca 4% van alle kinderen en wat wordt gekenmerkt door concentratie- en

werkhoudingsproblemen, daarnaast kan er wel of niet sprake zijn van hyperactiviteit en

impulsiviteit. ADHD kan (hoeft niet) problemen opleveren in de schoolprestatie en het

gedrag; onbehandelde ADHD kan tot een negatief zelfbeeld en tot een gedragsstoornis

leiden.

tieners waarbij een vermoeden van ADHD bestaat en waarbij de klachten een storende

invloed hebben op het leven van de tiener.

Het onderzoek beslaat 12 uren.

5 uren worden vergoed door de basisverzekering, met een eigen bijdrage van € 100.

De aanvullende verzekering vergoedt vaak deze € 100 plus nog een aantal uren. Soms is

het nodig dat de ouders of de school het restant betalen, waarbij het uurtarief van de

ziektekostenverzekering wordt gehanteerd, vaak tussen de € 80 en € 85.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

Neuropsychologisch onderzoek ADHD

ACTIVITEIT duur

Intakegesprek met kind en beide ouders en 1 broer/zus 1 uur

Anamnese (levensverhaal) met beide ouders 2 uur

Ouders krijgen vragenlijsten mee

School krijgt vragenlijsten toegestuurd

Testonderzoek #1 - Intelligentietest 2 uur

Testonderzoek #2 - Aandachtstest en Diagnostisch

Interview met kind en ouder 2 uur

Vragenlijsten worden ingeleverd

Tests en vragenlijsten worden gescoord en rapport wordt

geschreven 4 uur

Bespreking van onderzoek met ouders en kind en rapport

wordt meegegeven

1 uur

Eventueel wordt doorverwezen naar de 2e lijns GGZ of de

kinderarts (igv medicatie)

Totaal 12 uur



-8-

aanmelding

bijzonderheden

door ouders of tieners zelf bij Schrijer jeugdpsychologen tel. 079 3429652 of

voor een intakegesprek, waarin wordt beoordeeld of dit een

goed traject is voor deze tiener. Ouders moeten altijd toestemming geven voor

psychologische hulp. Indien de school aanmeldt, dan gebruikmaken van bijgaand

formulier.

Praktijkhouder Hans Schrijer is erkend gezondheidszorg-psycholoog (BIG-register

99050059125) en daarmee gerechtigd de diagnoseADHD te stellen.Op basis hiervan kan

leerlinggebonden financiering worden aangevraagd of medicatie worden verstrekt.

praktijkschrijer@xs4all.nl
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bestemd voor
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Wanneer er een verstoring van de ontwikkeling van een tiener optreedt zonder een

duidelijke oorzaak en wanneer de gebruikelijke maatregelen niet helpen, is een

persoonlijkheidsonderzoek aangewezen. Dit is een onderzoek naar de sociale en

emotionele status van de tiener, waardoor verborgen factoren aan het licht kunnen

komen en een advies kan worden gegeven.

tieners met een verstoorde of zorgwekkende ontwikkeling

Het onderzoek beslaat 10-11 uren.

5 uren worden vergoed door de basisverzekering, met een eigen bijdrage van € 100.

De aanvullende verzekering vergoedt vaak deze € 100 plus nog een aantal uren. Soms is

het nodig dat de ouders of de school het restant betalen, waarbij het uurtarief van de

ziektekostenverzekering wordt gehanteerd, vaak tussen de € 80 en € 85.

door ouders of tieners zelf bij Schrijer jeugdpsychologen tel. 079 3429652 of

voor een intakegesprek, waarin wordt beoordeeld of dit een

goed traject is voor deze tiener. Ouders moeten altijd toestemming geven voor

psychologische hulp. Indien de school aanmeldt, dan gebruikmaken van bijgaand

praktijkschrijer@xs4all.nl

Persoonlijkheidsonderzoek

ACTIVITEIT duur

Intakegesprek met kind en beide ouders en 1 broer/zus 1 uur

Anamnese (levensverhaal) met beide ouders 2 uur

Ouders krijgen vragenlijsten mee

School krijgt vragenlijsten toegestuurd

Testonderzoek #1 - Persoonlijkheidsonderzoek 1-2 uur

Testonderzoek #2 - Persoonlijkheidsonderzoek 2 uur

Vragenlijsten worden ingeleverd

Tests en vragenlijsten worden gescoord en rapport wordt

geschreven 3 uur

Bespreking van onderzoek met ouders en kind en rapport

wordt meegegeven

1 uur

Totaal 10-11 uur
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bijzonderheden

Tieners kunnen in de meeste gevallen hun eigen problemen oplossen. Soms niet, er zijn

dan belemmeringen die ze zelf niet kunnen wegnemen, hebben het nodig om dingen op

een rijtje te zetten of willen even een paar gesprekken met een deskundige

buitenstaander die hen steunt en bevestigt.

Counseling is een behandelvorm waarbij de therapeut vooral overzicht brengt in een

verwarrende situatie, waardoor de cliënt weer verder kan.

Cognitieve gedragstherapie helpt de cliënt disfunctionele gedachten te ontdekken en

deze door rationele en helpende gedachten te vervangen waardoor de klacht vermindert

of verdwijnt (angst, depressie, dwang).

Hypnotherapie wordt vaak ingezet bij medisch onverklaarde klachten (buikpijn,

hoofdpijn) en onbewuste innerlijke conflicten.

EMDR werkt bij onverwerkt trauma.

Elke therapie verloopt anders. Schrijer jeugdpsychologen werkt echter wel kortdurend

en klachtgericht en meestal is de behandeling binnen 8 sessies afgerond.

tieners met een probleem, die voldoende gemotiveerd zijn hiervoor in behandeling te

gaan en te werken aan huiswerkopdrachten.

5 uren worden vergoed door de basisverzekering, met een eigen bijdrage van € 100.

De aanvullende verzekering vergoedt vaak deze € 100 plus nog een aantal uren. Soms is

het nodig dat de ouders of de school een resterend bedrag betalen, waarbij het uurtarief

van de ziektekostenverzekering wordt gehanteerd, vaak tussen de € 80 en € 85.

door ouders of tieners zelf bij Schrijer jeugdpsychologen tel. 079 3429652 of

voor een intakegesprek, waarin wordt beoordeeld wat een

goede behandeling is voor deze tiener. Ouders moeten altijd toestemming geven voor

psychologische hulp. Indien de school aanmeldt, dan gebruikmaken van bijgaand

formulier.

Voor behandeling geldt dat er geen informatie wordt verstrekt aan derden zonder

toestemming van de behandelde persoon, ook als dit kinderen of tieners zijn. De

psycholoog is gerechtigd om de ouders globaal op de hoogte te houden over het verloop

van de behandeling.

praktijkschrijer@xs4all.nl

Counseling en psychotherapie



Aanmeldformulier school te kopiëren

naam leerling

geboortedatum

adres

woonplaats

mobiel nummer leerling

mobiel nummer ouder

email ouder

aard van de benodigde hulp:

ouders op de hoogte van deze aanmelding:  ja  /  nee *

financiële bijdrage van school: ja  /  nee *

zo ja: hoeveel?

naam van de school en de aanmelder:

bereikbaar op welke dagen en tijden?

telefoonnummer

e-mail

Dit formulier opsturen naar

Schrijer jeugdpsychologen

Gezondheidscentrum De Leyens

Hekbootkade 54

2725 AR Zoetermeer


