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Psychodiagnostisch onderzoek
Wat is het, hoe werkt het, wanneer komt u ervoor in aanmerking?
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Psychodiagnostisch onderzoek
U bent verwezen naar het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) van Bavo Europoort voor
diagnostisch onderzoek. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek.
Wat doet het Psychodiagnostisch Centrum (PDC)?
Het PDC is gespecialiseerd in testonderzoek. Het ondersteunt daarmee het werk van de
verschillende afdelingen van Bavo Europoort en daarbuiten. Het PDC onderzoekt mensen op
het gebied van persoonlijkheid en neuropsychologie (waaronder intelligentie, aandacht en
geheugen). Als er nog specialistischer onderzoek nodig is, verwijzen we u daarvoor door.
Wanneer is een testonderzoek zinvol?
Een testonderzoek wordt aangevraagd door degene met wie u uw eerste gesprek
(intakegesprek) had, of door uw behandelaar. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn na
aanleiding van de aanmelding of intake. Soms is niet direct duidelijk hoe mensen in elkaar
zitten. Vaak zien we dat bij al langer bestaande klachten of gedragspatronen, of wanneer er
al eerder met onvoldoende resultaat behandeling is gezocht. Ook kan een lopende therapie
niet het gewenste resultaat opleveren.
In dit soort gevallen kan testonderzoek meer zicht geven op sterke en zwakke kanten van
iemands persoonlijkheid, op achtergronden van huidige klachten en op mogelijkheden en
onmogelijkheden van therapie. Deze gegevens kunnen aanleiding zijn tot bijstelling van
doelen en wijze van aanpak in de behandeling.
Hoe werkt een diagnostisch onderzoek?
Een onderzoek wordt aangevraagd door de hulpverlener die verantwoordelijk is voor uw
intake of behandeling. Deze heeft met u het doel en de onderzoeksvraag doorgesproken. Wij
gaan ervan uit dat u het met de verwijzing eens bent.
Wij nodigen u uit voor een oriënterend gesprek. We vragen naar uw klachten of problemen
waarmee u kampt, uw levensloop, en vooral ook naar hoe uzelf tegen de problemen aankijkt.
Op basis van dit gesprek besluiten wij welke test(en) u gaat maken. Deze testen worden in
enkele sessies afgenomen. We doen dat verdeeld over meerdere keren om vermoeidheid en
concentratieverlies te voorkomen. De duur van een sessie varieert nogal; sommige mensen
werken snel, andere wat langzamer. In de regel rekenen we op ongeveer twee uur per keer.

De uitslag
Van het testonderzoek schrijven we een rapport. Hierin verwerken we de conclusie van het
onderzoek. Ook geven we aanbevelingen voor behandeling en eventueel adviezen voor het
dagelijks leven. Deze bevindingen worden in een gezamenlijk gesprek besproken met u en,
indien wenselijk, uw behandelaar.
Wie werken er op het PDC?
Op het PDC werken gezondheidszorgpsychologen en een psychodiagnostisch werker. Zij zijn
allemaal gekwalificeerd om de testen af te nemen en te beoordelen. Het PDC is ook een
opleidingsinstituut. Dat betekent dat hier medewerkers werken die nog in opleiding zijn. Zij
werken echter altijd onder supervisie.
Wat te doen bij verhindering?
Een testonderzoek is een kostbare aangelegenheid; er wordt voor u steeds geruime tijd
gereserveerd voor afname en uitwerking van de testen. Daarom is het van groot belang dat u
ons bij verhindering zo snel mogelijk op de hoogte stelt, minimaal 48 uur van tevoren. Dan
kunnen we nog iemand anders uitnodigen.
Tip
Gebruikt u een leesbril? Vergeet deze dan niet naar het onderzoek mee te nemen.

