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Psychodiagnostisch onderzoek 

FACT

Inleiding

Door je behandelaar/casemanager/

intaker is een psychodiagnostisch

onderzoek voor je aangevraagd. Door

middel van deze folder informeren we je

hierover.

Waarom een psychodiagnostisch

onderzoek?

Dit onderzoek kan meer duidelijkheid

geven over de achtergrond van je

problematiek, je mogelijkheden en

krachten en kan helpen bij het kiezen

van de best passende

behandelmogelijkheden.

 

Welke soorten onderzoek?

Er bestaan vier verschillende soorten

psychodiagnostisch onderzoek en soms

kunnen verschillende onderzoeken in

één traject worden gecombineerd.

1. In een persoonlijkheidsonderzoek

wordt gekeken naar je persoonlijke

eigenschappen en kenmerken. Hierdoor

wordt duidelijk wat jouw sterke en

minder sterke kanten zijn. Voor het

dagelijks functioneren en/of een juiste

behandeling is het belangrijk te weten

hoe je je psychisch evenwicht probeert

te behouden en wat de gevolgen zijn als

dit wordt verstoord.

 

2. In een neuropsychologisch onderzoek

worden aan de hand van tests de

cognitieve functies in kaart gebracht.

Hierbij kun je denken aan het geheugen,

het concentratievermogen, de

waarneming, het taalgebruik, het

ruimtelijk inzicht en probleemoplossend

vermogen.
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3. Bij een capaciteitenonderzoek wordt

gekeken naar jouw intelligentie in het

algemeen en de verschillende aspecten

daarvan. Deze informatie verzamelen we

met behulp van tests en opdrachten.

 

4.Bij een specialistisch onderzoek wordt

gekeken naar specifieke symptomen en

kenmerken ten aanzien van jouw

klachten met behulp van een interview

en tests. Soms wordt hierbij ook

gevraagd of er gesproken kan worden

met mensen die je goed kennen, zoals

ouders, broers/ zussen of partners. Zij

kunnen dan aanvullend informatie

verstrekken, bijvoorbeeld over jouw

ontwikkeling.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Op basis van de aanvraag of een korte

kennismaking wordt er bekeken wat er

onderzocht moet worden. Er wordt via

contact(en) met een psycholoog

informatie over je verzameld en er

worden vragenlijsten en mogelijke

andere tests afgenomen. Zowel de

testuitslagen als de informatie die in de

gesprekken naar voren komt, worden

verwerkt in een verslag. Na interpretatie

van de resultaten, word je uitgenodigd

voor een gesprek over de uitslag.

 

Hoelang duurt het?

Soms is er een wachtlijst en duurt het

een tijd voor je aan de beurt bent en een

uitnodiging krijgt voor

psychodiagnostisch onderzoek.

Afhankelijk van het soort onderzoek en

het aantal tests dat wordt afgenomen

neemt het onderzoek minstens één tot

meerdere dagdelen in beslag.

We streven ernaar de testresultaten

binnen 6 à 8 weken na afname van het

onderzoek te interpreteren.

Tenslotte volgt een gesprek over de

uitslag.

Al met al vraagt een psychodiagnostisch

onderzoek dus een hele tijdsinvestering.
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Wat als je niet kunt komen?

Als je verhinderd bent, vernemen we dat

graag zo ruim mogelijk van tevoren

omdat dit ons de kans geeft tijdig

iemand anders uit te nodigen.

Waar je nog aan moet denken

Als je een leesbril gebruikt om te lezen,

moet je deze meenemen.

Leefstijl en middelengebruik (alcohol,

drugs en/of bepaalde medicijnen)

beïnvloeden de testresultaten.

In overleg bepalen we of er

psychodiagnostisch onderzoek mogelijk

is. 
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