Psychodiagnostisch onderzoek
Informatie voor cliënten

Jouw behandelaar heeft een onderzoek aangevraagd bij het
diagnostiekteam van de Waag. Een onderzoek wordt ingezet om te kijken
welke (vervolg)behandeling passend is. Met behulp van onderzoek kan er
meer zicht komen op de aard en ernst van je klachten en kan gekeken
worden hoe je als persoon in elkaar zit. In het onderzoek wordt ook
stilgestaan bij vragen die je zelf beantwoord wilt hebben.
Het diagnostiekteam doet
verschillende onderzoeken:
• Met een
intelligentieonderzoek
onderzoeken we je intellectuele
vaardigheden. Er wordt
onderzoek gedaan naar wat je
weet en kan, en er komt meer
zicht op je leerstijl.
• Een
persoonlijkheidsonderzoek
schetst een beeld van hoe je als
persoon bent en hoe je in het
leven staat. Het geeft zicht op je
psychische klachten, je manier
van omgaan met problemen en
geeft weer hoe je met jezelf en
anderen omgaat. Soms wordt
gekeken of een bepaalde
diagnose van toepassing is.
• Met een onderzoek naar
ontwikkelingsstoornissen
onderzoeken we of er
aanwijzingen zijn voor het
bestaan van bijvoorbeeld een
Autismespectrumstoornis (ASS)
en/of ADHD.

• Met een neuropsychologisch
onderzoek wordt gekeken naar
verschillende cognitieve
gebieden, zoals je geheugen,
concentratievermogen,
werktempo en planning.
De onderzoeken kunnen ook
gecombineerd worden.
Het diagnostiekteam
Het diagnostiekteam bestaat uit
collega’s uit verschillende
beroepsgroepen, die allemaal
ervaring hebben met het doen
van diagnostisch onderzoek.
Onderzoek vindt altijd plaats
door- of onder begeleiding van
een regiebehandelaar. Soms
wordt er voor gekozen een
collega mee te laten lezen bij het
onderzoek.
Hoe verloopt het onderzoek
Het onderzoek wordt
aangevraagd door je
behandelaar. Zodra het
onderzoek is verdeeld, wordt er
contact met je opgenomen om
een eerste afspraak te maken.
De duur van het onderzoek
hangt af van de aard en omvang.

Het varieert van één tot
meerdere afspraken, waarbij in
overleg enkele uren tot een
dagdeel worden ingepland. Op
basis van de onderzoeksvraag
wordt gekeken welke testen en
vragenlijsten worden afgenomen.
Aanvullend kan de onderzoeker
vragen naar het ontstaan en
verloop van je klachten, je
levensverhaal en bijvoorbeeld je
huidige woon- en werksituatie.
Het kan zijn dat er wordt
gevraagd of een familielid of
partner bij één of meerdere
gesprekken aanwezig kan zijn of
als informant bij het onderzoek
kan worden betrokken.
Hoe bereid je je voor op het
onderzoek
Het is belangrijk dat je zo goed
mogelijk uitgerust bent. Ook is
het belangrijk dat je voorafgaand
aan het onderzoek geen alcohol
of drugs gebruikt. Dit kan
namelijk de uitkomsten van het
onderzoek beïnvloeden. Gebruik
je (versuffende) medicatie,
bespreek dit dan met de
onderzoeker.
Neem je leesbril of hoorapparaat
mee, als je deze gebruikt.
De uitslag en het
onderzoeksverslag
De bevindingen worden
opgeschreven in een
onderzoeksverslag en dit komt in
je elektronisch patiëntendossier.
De inhoud van het verslag wordt
altijd met je besproken in een
adviesgesprek, vaak in
aanwezigheid van je
behandelaar. Het is mogelijk om
een kopie van het verslag te
ontvangen.

Je rechten
Je gegevens worden
vertrouwelijk behandeld binnen
de Waag. Het onderzoeksverslag
wordt niet naar anderen
gestuurd zonder jouw
schriftelijke toestemming*. Je
mag het onderzoeksrapport altijd
lezen voordat het in je dossier
wordt opgeslagen. In overleg
kunnen er aanvullingen of
wijzigingen aan het verslag
worden toegevoegd. Indien
feiten niet kloppen, wordt dit
aangepast. Het professionele
oordeel en de conclusie van de
onderzoeker vallen hier niet
onder. Als je vindt dat er
onjuistheden in het verslag
staan, kan dit als een
schriftelijke reactie worden
toegevoegd.
* De Wet Forensische Zorg, artikel
37a Sr, maakt het in zeer
uitzonderlijke gevallen mogelijk dat
de rechtbank bestaande medische
gegevens vordert wanneer er een
verdenking is op een ernstig misdrijf.

Contact
Voor overige informatie kun je
contact opnemen met de Waag.
Zie hiervoor onze website:
www.dewaagnederland.nl

De Waag is onderdeel van De
Forensische Zorgspecialisten.
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