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“FOCUSSEN OP PRESTEREN”

BINNEN JOUW FOCUSSES-TRAJECT 
FOCUSSEN WE OP JOUW PRESTEREN. 
WANT WANNEER JOUW ACTIES 
CENTRAAL STAAN IN EEN 
DYNAMISCHE OMGEVING (ZOALS 
EFFICIËNTE  INFORMATIE-
VERWERKING, SITUATIEBEWUSTZIJN 
EN BESLUITVORMING ONDER DRUK) 
ZIJN DEZE OOK BEPALEND VOOR 
JOUW SUCCES. DOOR OP DE JUISTE 
MOMENTEN KRACHTIG TE KUNNEN 
SCHAKELEN, MAAR TOCH DE RUST EN 
HET OVERZICHT TE BEWAREN WORD 
JIJ WAARDEVOLLER IN  EEN 
OMGEVING WAAR RESULTAAT 
LEIDEND IS.

DE VISUELE TRAININGEN VAN 
FOCUSSES® TRAINEN DAN OOK DE 
HERSENEN OM DIE COGNITIEVE 
CAPACITEIT TE VERBETEREN. JE LEERT 
VAARDIGHEDEN OM DE AAN-, DOOR-
EN AFVOER VAN INFORMATIE BETER 
TE KUNNEN REGULEREN.

HET FOCUSSES TRAJECT
Bestaat uit twaalf trainingssessies (á 
60 minuten) waarin we altijd met een 
visueel-assessment beginnen voor 
een goede 0-meting. En omdat onze 
ogen bepalend zijn voor zo’n 90% 
van de informatie die we binnen 
krijgen, beginnen we elke sessie met 
het trainen van de waarneming om 
het zicht te conditioneren (1). 
Vervolgens (over) belasten we de 
hersenen met prikkels aan informatie 
waarin we o.a. de  
verwerkingssnelheid van het brein 
trainen (multiple object tracking) (2). 
Tenslotte wordt elke sessie 
afgesloten met diverse testen (3) 
waarin we de primaire taak belasten 
met een cognitieve taak. Deze 
combinatie zorgt voor een 
verbeterde focus op jouw huidige 
focus.

In elke Focusses-training belasten we 
dus het cognitieve systeem met visuele 
trainingsmiddelen waarbij we de 
waarneming prikkelen om optimaal 
informatie binnen te krijgen. 
Vervolgens trainen we deze input om 
deze prikkels zo snel mogelijk te 
verwerken waardoor je uiteindelijk 
leert om zo efficiënt mogelijk te 
kunnen handelen. De combinatie van 
deze trainingsvormen geeft resultaten 
welke telkens worden herijkt en 
geïnterpreteerd door de Focusses-
trainer. Dit is de basis voor een 
trainingsprogramma op maat. Aan de 
hand van onderstaande stappen zien 
we hier de resultaten van:
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AFSTEMMING OP JOUW FOCUS 

Doel van de training is om deze 
subjectieve “klachten” te verkleinen. 
En omdat 90% van onze informatie 
via onze ogen binnenkomen leggen 
we daarom in de trainingen juist het 
accent op de waarneming oftewel de 
visuele prikkel om de cognitieve 
capaciteit van het brein te vergroten. 
Doordat we focussen op een betere 
waarneming en een efficiëntere 
manier van het verwerken van deze 
visuele prikkels, is het trainingseffect 
dat men beter informatie gaat 
“filteren”. 

Wanneer je sneller informatie in 
context kan plaatsen is deze ook 
sneller vertaald naar een handeling. 
Hierdoor vergroot je het 
incassatievermogen van het brein 
(oftewel je filter), waardoor je minder 
druk ervaart en meer overzicht 
behoudt. Door gestructureerd 
prikkels toe te dienen aan het brein 
(fase 1 “de training”) belast je het 
neurologisch systeem 
gecontroleerder.

Die supercompensatie is de fase 
waarin het brein zich gaat aanpassen 
(fase 3) om efficiënter met de prikkels 
om te gaan. Met deze winst zijn 
nieuwe neurologische verbindingen 
gecreëerd en daardoor is het brein 
instaat om informatie sneller te 
verwerken en efficiënter om te zetten 
naar handelingen.

INTAKE GESPREK

- Snel afgeleid
- Weinig structuur en stabiliteit 

in de focus
- Onder druk meer fouten 

maken
- Kleurenblind
- Coronatijd geeft weinig 

houvast aan een 
trainingsregime

- Minder gefocust op het 
ultieme doel

- Minder grip op het 
ontwikkelproces

- Weinig “tastbare” 
prestatiemomenten voor 
zelfregulering

- Optimaler de COVID-periode 
doorkomen

- (stomme) fouten door 
afleiding

- Vermoeid
- Onregelmatig in slaap komen
- Lastig om focus lang vast te 

houden.
- Overzicht verliezen bij teveel 

prikkels
- Wens tot optimale focus en 

concentratie

Vervolgens meten we wat deze 
trainingsprikkels doen en monitoren hoe 
jij hiervan hersteld (fase 2). 
Door goed de output in kaart te brengen, 
kunnen we een goede inschatting maken 
welke neurologische adaptatie er plaats 
vindt oftewel de supercompensatie. 





ALEC,
JE TRAINT MET DE BESTEN 
OP FYSIEK, TECHNISCH EN 
TACTISCH VLAK, NU NOG 
FOCUSSEN OP HET 
COGNITIEVE VLAK…
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BEDANKT ALEC,
VOOR JE 
COMMITMENT EN 
FOCUS… SUCCES 
MET JE KWALIFICATIE!


