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Praktisch

Onderzoek

Het psychodiagnostisch onderzoek begint met een
intakegesprek. Wij luisteren naar uw klachten en hulpvraag en bespreken deze met u. Op basis van de gegevens uit het gesprek bepalen wij welke testen en vragenlijsten wij zullen afnemen en maken we een inschatting van de totale tijd die het onderzoek in beslag
zal nemen.

Intelligentieonderzoek

Vervolgens vindt het testonderzoek plaats. De duur
van het onderzoek hangt af van het aantal af te nemen
testen en uw belastbaarheid. Dit varieert van één tot
drie dagdelen van telkens twee à drie uren. Speciale
voorbereidingen voor het onderzoek zijn niet nodig,
maar het is wel belangrijk dat u goed uitgerust bent.
Als u een bril of een gehoorapparaat draagt, is het
belangrijk om deze mee te nemen.

Neuro-psychologisch onderzoek

Na het onderzoek worden de testresultaten uitgewerkt en zullen de resultaten, conclusies en adviezen
worden samengevoegd in een schriftelijke psychologische rapportage. Tijdens een afsluitend adviesgesprek
zullen wij de gegevens met u bespreken, wat hooguit
twee weken na afname van het onderzoek zal plaatsvinden.

Persoonlijkheidsonderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek gebeurt op maandagvoormiddag tussen 08u30 en 12u30. Een afspraak maken kan op het nummer 0473/722 333.

Dergelijk onderzoek gebeurt om een vermoeden
van een ontwikkelingsstoornis te toetsen:
AD(H)D, autismespectrum,...

Er wordt 50 euro per uur aangerekend directe tijd met
de cliënt. Indirecte tijd zoals uitwerktijd en verslagmaking worden voorlopig niet aangerekend.

Onderzoek van intellectuele capaciteiten. We onderscheiden het verbaal IQ en het performaal IQ
die samen het totaal intelligentiequotiënt vormen.
Ook wordt er een sterkte/zwakte analyse gemaakt.

Onderzoek van verschillende cognitieve functies
(geheugen, aandacht, taal, planning,…) die tengevolge van een hersenbeschadiging gestoord kunnen zijn: CVA, ongeval, tumor, Alzheimer,…

Het in kaart brengen van de sociaal-emotionele
ontwikkeling: zelfbeeld, faalangst, stemming, welbevinden, sociale omgang,…

Ontwikkelingsstoornis onderzoek

