Medische psychologie

Psychologisch testonderzoek bij uw kind
Informatie voor ouders
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Uw dochter of zoon is verwezen door de medisch specialist naar de
klinisch psycholoog, gespecialiseerd in onderzoek en/of behandeling van
kinderen en jeugdigen. Er is in overleg met u afgesproken een psychologisch
testonderzoek te doen bij uw kind. In deze folder kunt u lezen wat een
psychologisch onderzoek is, hoe u uw kind daarop kunt voorbereiden en wat
er tijdens en na het onderzoek gebeurt.

Wat is een psychologisch testonderzoek?

Een psychologisch testonderzoek is een effectief middel om een goed
beeld te krijgen van uw kind. Er wordt gebruik gemaakt van testmateriaal.
Afhankelijk van het probleem van uw kind en de vraagstelling kunnen er
verschillende zaken worden onderzocht.
Intelligentieonderzoek
Bij intelligentieonderzoek wordt gekeken naar sterke en minder sterke kanten
en wordt het niveau van uw kind bepaald. Dit onderzoek kan helpen te
ontdekken waar problemen vandaan komen en wat de mogelijkheden zijn
voor het functioneren.
Neuropsychologisch onderzoek
Bij een neuropsychologisch onderzoek ligt de nadruk op het onderzoeken
van cognitieve functies zoals geheugen, concentratievermogen, ruimtelijk
inzicht en planningsvermogen. Klachten op dit gebied en de gevolgen ervan
worden in kaart gebracht. Het onderzoek geeft informatie over de aard van
de problemen. Daarnaast worden adviezen gegeven over hoe om te gaan met
eventuele beperkingen.
Persoonlijkheidsonderzoek
Bij persoonlijkheidsonderzoek ligt de nadruk op het emotionele en sociale
functioneren. Inzicht in de manier van omgaan met spanningen en emoties
kan helpen om de problemen beter te begrijpen. Op basis hiervan wordt
advies gegeven over een passende vorm van behandeling of begeleiding.

Wat gebeurt er tijdens een testonderzoek?

U krijgt voor uw kind een afspraak met de psychodiagnostisch werkende die
het onderzoek uitvoert. Het onderzoek zal 1 of meerdere dagdelen in beslag
nemen, afhankelijk van het aantal testen en afhankelijk van de vraagstelling.
De duur is meestal 2 halve dagen. De onderzoeker is een aantal uren met
uw kind bezig, waarbij uw kind bepaalde opdrachten moet doen. De uitslag
van het onderzoek wordt vergeleken met wat op de leeftijd van uw kind
gebruikelijk is.
Het onderzoek wordt gedaan op de afdeling Medische psychologie. U kunt
zich melden bij de secretaresse.

Hoe kunt u als ouder(s) uw kind het beste voorbereiden?

Het is prettig als u uw kind een beetje voorbereidt op het psychologisch
testonderzoek. Dit kan door erover te vertellen of door deze folder door te
nemen. U kunt bijvoorbeeld uitleggen dat het onderzoek een beetje lijkt op
een dag op school. Er worden steeds korte opdrachten gegeven. Ook kunt u
aangeven dat het testonderzoek zeker geen toets of examen is waarvoor uw
kind kan zakken of slagen.
U kunt uw kind iets te eten en te drinken meegeven. Er wordt tussentijds
even gepauzeerd.
Als ouder bent u zelf niet aanwezig bij het onderzoek. Om uw (jonge)
kind gerust te stellen, kunt u vóór het onderzoek wel even mee naar de
onderzoekskamer. Het is belangrijk dat uw kind op de dag van de test zo
uitgerust mogelijk is.

Na het onderzoek

Na enkele weken bespreekt de psycholoog de resultaten van het onderzoek
met u. Deze resultaten worden uitgewerkt in een schriftelijk verslag. Het
verslag wordt verstuurd naar de verwijzend specialist en, als u akkoord gaat,
ook naar de huisarts. Als ouder(s) krijgt u zelf ook een kopie thuisgestuurd.
Ook wordt er advies gegeven over de behandeling. Kinderen van 12 jaar en
ouder hebben recht op inzage in het psychologisch rapport. In overleg met u
en uw kind wordt besproken in welke vorm dit gebeurt.

Vertrouwelijk

De psycholoog en de psychodiagnostisch werkende hebben een
beroepsgeheim. Alleen met uw toestemming en die van uw kind (afhankelijk
van de leeftijd) delen wij informatie. Bij toestemming krijgen de verwijzer
en mogelijk andere betrokken medebehandelaren binnen het ziekenhuis de
voor de medische behandeling noodzakelijke infomatie. Voor het delen van
informatie met derden (bijvoorbeeld de huisarts) wordt ook toestemming
gevraagd.

Hebt u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan de
psycholoog of psychodiagnostisch werkende.
U kunt ook contact opnemen met de afdeling Medische psychologie. De
afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:30
uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 83 51.
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