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Samen, beter. Daar staan we voor. We werken samen met
ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het
kind. Ieder draagt met zijn ervaring en kennis bij aan betere
hulp. Samen zetten we ons in om het kind en zijn omgeving
de hulp te bieden die nodig is. Zo werken we samen aan
het herstel van het kind. Samen, beter.
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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Psychologisch onderzoek
Polikliniek autisme spectrum
stoornissen

Kasjdfhaksjdhf
De Bascule alksdjfhaslkjdfh
De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Wij bieden hulp aan
kinderen, jongeren en gezinnen met psychische
problemen.

Psychologisch onderzoek
Psychologisch onderzoek is één van de aanvullende
diagnostische modules die wij kunnen inzetten op de
polikliniek.
Op de polikliniek Autisme Spectrum Stoornissen worden
de volgende soorten psychologische onderzoeken
afgenomen :
•

•

•

Intelligentieonderzoek: hierbij wordt gekeken
naar de cognitieve capaciteiten. Wat zijn de
sterke en zwakke punten? Hoe gaat uw kind te
werk en wat betekent dit voor het leren op
school? Het onderzoek is verdeeld in
verschillende korte taakjes.
Neuropsychologisch onderzoek: dit
onderzoek is aanvullend op het
intelligentieonderzoek. Er wordt specifiek
gekeken naar waarneming, aandacht, geheugen
en/of planningsvaardigheden.
Persoonlijkheidsonderzoek: hierbij staat de
belevingswereld van uw kind centraal. Hoe
denkt, voelt, gedraagt uw kind zich in bepaalde
situaties.

Voor wie?
Een psychologisch onderzoek kan bij kinderen en
jongeren van alle leeftijden worden uitgevoerd omdat er
voor alle leeftijden specifiek testmateriaal bestaat.
Het doel
Psychologisch onderzoek heeft als doel om uw kind beter
te leren kennen en te begrijpen. De uitkomsten van het
onderzoek helpen bij het opstellen behandelplan of het
bepalen van de verdere koers.

Werkwijze
Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de omvang
van het psychologisch onderzoek, kan het onderzoek
één of meerdere dagdelen beslaan. De duur van het
onderzoek kan variëren van één tot drie uur per keer.
Daarover worden van tevoren afspraken gemaakt. Het is
wenselijk dat uw kind iets te eten (boterham, fruit of koek)
mee krijgt voor de pauze halverwege het onderzoek.
Bij het onderzoek zelf kunnen ouders niet aanwezig zijn.
Want wij willen juist beoordelen hoe uw kind zelfstandig
taken aanpakt, zonder dat er extra steun, aandacht of
bronnen van afleiding zijn. Is uw kind jonger dan 4 jaar,
dan stellen wij uw aanwezigheid juist op prijs.
Na afloop van het onderzoek worden de resultaten
verwerkt in een verslag en intern besproken. Hierna volgt
– na maximaal 8 weken - een adviesgesprek. Bij dit
gesprek willen we graag dat beide ouders en eventueel
de verwijzer aanwezig zijn. Kinderen van de
basisschoolleeftijd krijgen daarna een verkort of
aangepast adviesgesprek. Voor jongeren vanaf 12 jaar
vinden we het belangrijk dat ze zelf aanwezig zijn bij het
adviesgesprek. Dit is overigens niet verplicht. Ouders en
jongere ontvangen altijd een schriftelijk verslag van het
onderzoek.

Voorafgaand aan het psychologisch onderzoek
Het is verstandig om uw zoon of dochter van tevoren te
vertellen waarom hij/ zij onderzocht gaat worden en wat
er gaat gebeuren. Het is belangrijk dat uw kind weet dat:
•

•
•

er allerlei verschillende opdrachten/ taken
worden gedaan, waarbij het de bedoeling is dat
je goed je best doet en laat zien wat je kan
er gemakkelijke en ook moeilijkere taken zijn
dat ze soms lijken op wat er op school wordt
gedaan en soms op leuke spelletjes

Uitgerust
Om fit en goed uitgerust aan de taken te kunnen werken,
is het belangrijk dat uw kind de avond voor het
onderzoek op de gebruikelijke tijd naar bed gaat. Als uw
kind medicatie gebruikt, is het van belang dit vooraf aan
de onderzoeker te melden, zeker als het nodig is dat
medicatie tijdens het onderzoek wordt gegeven.
Aanmelden
Uw casemanager plaatst uw kind op de wachtlijst voor
psychologisch onderzoek na overleg met het
behandelteam.
Nog vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt
u contact opnemen met Elske Hoddenbach via:
telefoonnummer:
(020) 890 19 00
E-mail:
e.hoddenbach@debascule.com.

