Psychologisch onderzoek
bij kinderen en jongeren

Voor uw zoon of dochter is een psychologisch onderzoek
afgesproken bij GGZ WNB. Deze folder geeft algemene
uitleg over psychologisch onderzoek bij kinderen en
jongeren.
Psychologisch onderzoek
Na de aanmelding van uw zoon/dochter bij de GGZ WNB
is er een eerste gesprek geweest (intake). Nadien is in een
overleg van verschillende deskundigen (multidisciplinair
overleg) besloten om een psychologisch onderzoek te
doen. Het beeld is nog niet geheel duidelijk. Een kind
ontwikkelt zich immers op vele gebieden en veel factoren
spelen een rol. Eigenlijk kan er niet gesproken worden
van 'het' psychologisch onderzoek, aangezien de inhoud
afhankelijk is van de onderzoeksvragen en de leeftijd van
uw kind. De psycholoog probeert een zo volledig mogelijk
beeld van de vaardigheden en de eventuele problemen
van het kind/de jongere te krijgen.
Onderzoeksmethodes
Er zijn verschillende onderzoeksmethoden en de meest
voorkomende worden beschreven:
Meestal wordt er gestart met een bepaling van het
ontwikkeling- of intelligentieniveau met behulp van
testen die lijken op taken en opdrachten die gegeven
worden op de peuterspeelzaal, basisschool of middelbare
school. Dit geeft naast een IQ-cijfer een beeld van het
sterkte-zwakte profiel van uw kind.
Als er vervolgens reden voor is, dan wordt er ook een
onderzoek gedaan waarbij meer gericht wordt gekeken
naar o.a. concentratie, geheugen, visueel ruimtelijke
informatieverwerking, inlevingsvermogen en sociaal
inzicht. Dit noemen wij een neuropsychologisch
onderzoek. Dit gebeurt aan de hand van verschillende
taken en tekenopdrachten.
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Daarnaast kan het zinvol zijn om het onderzoek te richten
op de wijze waarop het kind/de jongere de wereld om
zich heen beleeft, of om bij de jongere zicht te krijgen in
de opbouw van de persoonlijkheid. Hierbij gebruiken we
o.a. het gesprek, observatie in de spelkamer,
vragenlijsten, vertelplaten, tekeningen en in een enkele
situatie een schoolobservatie.
Indien er een vraag naar een Autisme Spectrum Stoornis
is, dan kan er gekozen worden voor een specifiek
onderzoek gericht op de sociale en communicatieve
vaardigheden. Dit onderzoek vindt plaats bij 2
onderzoekers die uw kind eenmalig, zonder
voorinformatie, op een gestructureerde wijze zullen
observeren.
Praktische zaken rond een onderzoek
De inhoud en het verloop van het psychologisch
onderzoek is afhankelijk van de leeftijd van het kind/de
jongere en de vragen die geformuleerd zijn voor het
onderzoek. Het aantal afspraaktijden varieert per
onderzoeksvraag en leeftijd. Meestal duurt een afspraak
één uur.
Indien uw kind (aandachtsondersteunende) medicatie
neemt is het raadzaam deze in te nemen bij het
onderzoek. In overleg met de psycholoog wordt bekeken
of de aandachts- en planningstaken met of zonder
aandachtsondersteunde medicatie worden uitgevoerd.
De ouders zijn niet aanwezig bij het onderzoek. Bij een
jong en/of angstig kind kan dit anders zijn; de psycholoog
zal dit dan met u bespreken.
Het is van belang dat uw zoon/dochter goed uitgerust en
fit is. Voorkeur is dan ook om het onderzoek in de
ochtend of vroege middag te laten plaatsvinden.

Na het onderzoek
Na de afname van het onderzoek heeft de psycholoog
minimaal drie tot vier weken nodig om alle testresultaten
te berekenen, te vergelijken met leeftijdgenoten, te
interpreteren en in een verslag vast te leggen.

Kosten
Het zorgprogramma Jeugd van GGZ WNB wordt
gefinancierd krachtens de Wet op de Jeugdzorg. In het
algemeen zijn er voor cliënten onder 18 jaar geen kosten
verbonden aan de hulp.

Om de gegevens van het onderzoek te kunnen kaderen is
de informatie die ouders hebben gegeven in de
intakegesprekken erg belangrijk. De verslagen van het
psychologisch onderzoek en de intake worden besproken
in het multidisciplinaire overleg. Daarna volgt het
adviesgesprek waarin de testresultaten worden toegelicht
en ons advies met u wordt besproken. Vanaf 12 jaar sluit
uw kind hierbij aan.

Klachten
Onze medewerkers doen hun uiterste best. Toch kan het
gebeuren dat u niet tevreden bent. Een goed gesprek met
de medewerker in kwestie kan veel oplossen. Als dat niet
helpt, kunt u contact opnemen met de
klachtenfunctionaris en eventueel een klacht indienen.
Kijkt u voor meer informatie hierover op www.ggzwnb.nl.
en/of leest u de folder ‘Klachtenregeling voor cliënten'.

Hertesten
Wanneer er gegronde redenen zijn om intelligentietesten
te herhalen dan moet er minimaal één jaar (maar bij
voorkeur twee jaar) tussen de testafnames verstreken
zijn. Aangezien hertesten anders (door een leereffect)
een vertekend beeld geeft. Het is erg belangrijk dat
verslagen van eerdere psychologische onderzoeken in ons
bezit zijn. Vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar wordt
ervan uitgegaan dat een intelligentieniveau redelijk
stabiel blijft.

Vertrouwelijkheid van gegevens
We behandelen de gegevens van het aangemelde
kind/jongere vertrouwelijk en verstrekken deze in
principe nooit zonder toestemming aan mensen die niet
bij de behandeling van het kind/jongere betrokken zijn.
Meer hierover is te lezen op www.ggzwnb.nl en/of in de
folder ‘Rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar en
hun ouders die in behandeling zijn bij GGZ WNB’.

Kwaliteit van het onderzoek
De psychologen moeten zich houden aan de regels van
hun beroepscode, bijvoorbeeld over deskundigheid,
geheimhouding en inzagerecht.
De psychologische test is een meetinstrument. Alle testen
die op de markt komen worden op kwaliteit beoordeeld
door de Commissie Testaangelegenheden Nederland
(COTAN) van het NIP.
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Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan
kunt u zich richten tot de psycholog die het onderzoek
van uw kind gaat doen. Neemt u daarvoor contact op met
het secretariaat Jeugd:
Laan van België 55
4701 CJ Roosendaal
Telefoon 0164-289722
of
Louis Porquinlaan 1
4611 AM Bergen op Zoom
Telefoon 0164-289725

