PSYC

Het
Psychologisch
Onderzoek

den aangevraagd. Een dergelijk onderzoek kan meer duidelijkheid
geven hoe u het beste geholpen kunt worden met het oplossen van
bepaalde problemen. Redenen voor een onderzoek kunnen bijvoorbeeld zijn:
Geheugen- of concentratiestoornissen
Problemen op het werk, op school of thuis
De vraag of een bepaalde opleiding passend is
	Klachten die bijvoorbeeld door spanningen en emoties veroorzaakt kunnen worden
Onderzoek voor epilepsiechirurgie

W AT

Het psychologisch onder zoek....

In overleg met uw neuroloog kan een psychologisch onderzoek wor-

Wat houdt het
onder zoek in
Het onderzoek bestaat uit verschillende psychologische tests. Een
psychologische test is een instrument waarmee de psycholoog inzicht
kan krijgen in uw interesses, mogelijkheden, vaardigheden, beperkingen of eigenschappen. In betrekkelijk korte tijd kan de psycholoog zo
een beeld vormen van uw sterke en zwakke kanten.
Er zijn verschillende soorten tests:
Intelligentietests
Hierbij wordt uw niveau van denken onderzocht; waar bent u
goed in en waar bent u minder goed in. Het gaat om vragen
en opdrachten die betrekking hebben op algemene kennis, taalvaardigheid, rekenen en ruimtelijk inzicht.

WAT

Neuropsychologische tests
Hierbij kan de psycholoog een indruk krijgen van uw capaciteiten en zien hoe u waarneemt, hoe goed uw geheugen werkt, of
u zich goed kunt concentreren, of u een goede oplossing voor
een probleem kunt vinden, of u taalproblemen heeft en hoe uw
werktempo en reactiesnelheid zijn.
(Persoonlijkheids-)vragenlijsten
Dit zijn lijsten met vragen over hoe het met u gaat; hoe u zich
voelt, hoe u met anderen omgaat, hoe u op lichamelijke klachten en spanning reageert, waar u bang voor bent, hoe u met
problemen en met aanvallen omgaat en of u geheugenklachten
heeft. Ook zijn er lijsten met vragen naar uw interesse in bepaalde opleidingen of beroepen.

Hoe lang duurt
het onder zoek

WAAR

Een psychologisch onderzoek duurt meestal niet langer dan één dag.
In bepaalde gevallen, zoals bij epilepsiechirurgie, duurt het onderzoek ongeveer anderhalve dag. Op grond van de onderzoeksvraag
bepaalt de psycholoog het soort test dat afgenomen wordt door
de psychodiagnostisch werker (PDW-er). Verder hebt u een gesprek
met de psycholoog. Een aantal tests en vragenlijsten wordt met de
computer afgenomen. Ervaring met de computer hebt u hier niet voor
nodig. De psycholoog schrijft op basis van de verkregen onderzoeksen intake-/gespreksgegevens een rapport, waarin antwoord wordt
gegeven op de onderzoeksvraag. Enkele weken na het onderzoek
wordt het rapport met u besproken door de psycholoog en verzonden
aan uw neuroloog.

Waar vindt
het onder zoek plaats
Over het algemeen zal het onderzoek plaatsvinden op de
afdeling psychologie. Deze bevindt zich op locatie Meer en
Bosch in Heemstede in de Koningin Emma Kliniek. Op locatie
Heemstaete in Zwolle is de afdeling psychologie gevestigd
op de eerste verdieping van gebouw C. In sommige gevallen
wordt een psychologisch onderzoek gecombineerd met EEGregistratie. De tests worden dan afgenomen in een speciaal
daarvoor geschikt gemaakte ruimte op de EEG-afdeling.

Afspraken begeleiding
Over het algemeen zijn er tijdens het psychologisch onderzoek geen
andere mensen aanwezig naast uzelf en de psychodiagnostisch werker. Dus ook tijdens een onderzoek van kinderen zijn er geen ouders
bij. De reden hiervoor is dat het dikwijls afleidt als kinderen weten
dat hun ouders meekijken en meeluisteren. Als het om een psychologisch onderzoek van kinderen of volwassenen met een verstandelijke
handicap gaat, zal - waar nodig - wel enigszins afgeweken worden
van deze procedure. Omdat het niet altijd mogelijk is alle relevante
gegevens van de onderzochte zelf te verkrijgen, kunnen bijvoorbeeld
ouders, leerkrachten of begeleiders worden gevraagd om observatielijsten in te vullen. Vaak zal er ook een gesprek met hen plaatsvinden.
Afhankelijk van de leeftijd of de mate van verstandelijke handicap
wordt het rapport besproken met de betrokkene zelf of met de
ouders/wettelijk vertegenwoordiger.

EN VERDER

Wat moet u
meenemen

Als een psychologisch onderzoek wordt aangevraagd,
krijgt u bericht waar en wanneer het onderzoek zal plaatsvinden. Als u een bril gebruikt voor lezen of schrijven,
moet u niet vergeten deze mee te nemen. U hoeft geen
eten of drinken mee te nemen; koffie, thee en een lunch
worden verzorgd.

Wat u verder nog
moet weten
Alle gegevens over u worden strikt vertrouwelijk
behandeld.
Uw rapport wordt niet aan derden buiten SEIN
gestuurd zonder uw schriftelijke toestemming.
U heeft recht op inzage van het rapport.

Secretariaat
Het secretariaat van de afdeling psychologie is voor 
vragen en dergelijke telefonisch bereikbaar:
Locatie Meer en Bosch op telefoonnr.: 023 558 82 65.
Locatie Heemstaete op telefoonnr.: 038 455 71 84.

SEIN locatie Heemstaete
telefoonr.: 		038 455 71 71
bezoekadres: dr. Denekampweg 20, 8025 BV Zwolle
postadres: 		Postbus 563, 8000 AN Zwolle
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SEIN locatie Meer en Bosch
telefoonnr.: 		023 558 80 00
bezoekadres: Achterweg 5, 2103 SW Heemstede
postadres: 		Postbus 540, 2130 AM Hoofddorp

