Psychologisch onderzoek
Psychodiagnostisch Centrum (PDC)

U bent verwezen naar het Psychodiagnostisch Centrum van GGZ WNB, omdat
uw behandelaar/casemanager/intaker
een psychologisch onderzoek wil laten
doen. Met deze folder informeren we u
hierover.
Wat houdt een psychologisch
onderzoek in?
Een psychologisch onderzoek heeft als
doel om meer zicht te krijgen op de aard
van de problematiek waarmee u zich
heeft aangemeld. We kunnen daarna de
behandeling beter afstemmen op uw
specifieke klachten en problemen. Hoe
het onderzoek eruit ziet hangt af van de
onderzoeksvragen die u samen met uw
behandelaar hebt geformuleerd. Er kan
gebruik gemaakt worden van
verschillende soorten methoden om
deze vragen te beantwoorden.

Er zijn verschillende soorten
psychologische tests:
Interview
Een gestructureerd vraaggesprek is voor
de psycholoog een belangrijke manier
om informatie te verzamelen over uw
persoonlijke kenmerken, psychische
gesteldheid en uw problemen.
Capaciteitentest
Een capaciteitentest zegt iets over uw
denk- en redeneervermogens in
verhouding tot een bepaalde normgroep. Hierbij wordt ook een inschatting
van uw intelligentieniveau (IQ) gemaakt.
Bij de capaciteitentests vragen wij u een
aantal opgaven op te lossen. Dit kunnen
bijvoorbeeld vragen zijn op het gebied
van taal, rekenen of ruimtelijk inzicht.
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Neuropsychologisch onderzoek
Een neuropsychologisch onderzoek geeft
een relatie weer tussen uw functioneren
en de werking van uw hersenen . Bij dit
onderzoek worden tests afgenomen die
te maken hebben met het functioneren
van het geheugen, denkvermogen,
concentratie en tempo van denken.
Persoonlijkheidsvragenlijsten
Met behulp van vragenlijsten kunnen wij
een beschrijving maken van uw
eigenschappen. Met de vragenlijsten
onderzoeken wij uw persoonlijkheid en
hiermee samenhangende psychische
problematiek.
Aanvullende tests
Naast bovenstaande soorten tests zijn er
nog enkele aanvullende tests mogelijk.
De vraagstelling en opbouw van het
onderzoek zullen tijdens de eerste
afspraak met u worden besproken. Het
onderzoek zal plaatsvinden gedurende
meerdere afspraken van gemiddeld
anderhalf uur.
Rapport
Het psychologisch rapport is een
weergave van het uiteindelijke resultaat
van het onderzoek. De psycholoog
schrijft het rapport nadat de testgegevens zijn uitgewerkt. De inhoud
van het rapport is afhankelijk van de

vraagstelling die we proberen te
beantwoorden. Het kan onder andere
een beschrijving bevatten van uw
functioneren, uw persoonlijkheid en
problematiek en aanwijzingen geven
voor de diagnose en
behandelmogelijkheden. De bevindingen
van het onderzoek worden aan u
teruggekoppeld in een adviesgesprek.
Belangrijk voor uw afspraak
Als u een leesbril, gehoorapparaat of
ander hulpmiddel gebruikt verzoeken wij
u om deze mee te nemen. Ook is het van
belang om voorafgaand aan het
onderzoek geen alcohol of drugs te
gebruiken.
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben naar
aanleiding van het onderzoek of deze
folder, dan kunt u contact op nemen
met uw casemanager of
regiebehandelaar.
Psychodiagnostisch Centrum (PDC)
Hoofdlaan 7
4661 AA Halsteren
Tel: (0164) 28 9110
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