
Soms is  er  een wachtli jst  en duurt het een ti jd
voor je aan de beurt bent en een uitnodiging
krijgt  voor psychodiagnostisch onderzoek.
Afhankeli jk 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 conclusies binnen 6 à 8
weken na afname van het onderzoek compleet
te hebben.  Tenslotte volgt een gesprek over
de uitslag.  Al  met al  kan een
psychodiagnostisch onderzoek dus best veel
ti jd kosten.  
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Algemene informatie

Hoelang duurt het? 



Psychodiagnostisch
Onderzoek

Hoe gaat het in zijn werk? 

Binnen een behandeling kan het nodig zi jn om
psychodiagnostisch onderzoek in te zetten.  In
deze folder vindt u meer informatie hier over.

Waarom een psychodiagnostisch onderzoek
Dit onderzoek kan meer duideli jkheid geven
over de achtergrond van je problematiek,  je
mogeli jkheden en krachten en kan helpen bij
het kiezen van de best passende
behandelmogeli jkheden.  

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 vragenli jsten
en mogeli jke 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.  

3)In een persoonli jkheidsonderzoek wordt
gekeken naar je  persoonli jke eigenschappen
en kenmerken.  Hierdoor wordt duideli jk  wat
jouw sterke en minder sterke kanten zi jn.
Voor het dageli jks functioneren en/of een
juiste behandeling is  het belangrijk te weten
hoe je je  psychisch evenwicht probeert te
behouden en wat de gevolgen zi jn als  dit
wordt verstoord.  

4)Onderzoek naar specifieke psychiatrische
beelden zoals  ADHD of autisme.

Bij  ieder onderzoek kan gevraagd worden of
gesproken worden met mensen die je  goed
kennen,  zoals  ouders,  broers/ zussen of
partners.  Zij  kunnen dan aanvullend
informatie verstrekken,  bi jvoorbeeld over
jouw ontwikkeling.  
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Er bestaan vier verschil lende soorten
psychodiagnostisch onderzoek en soms
kunnen verschil lende onderzoeken in één
traject worden gecombineerd.  

1)Bij  een capaciteitenonderzoek wordt
gekeken naar jouw intell igentie in het
algemeen en de verschil lende aspecten
daarvan.  Deze informatie verzamelen we met
behulp van tests en opdrachten.

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 ruimteli jk  inzicht en
probleemoplossend vermogen.


