
het gevoel van samen

Psychologisch
onderzoek

Wanneer u te maken krijgt met vergeetachtigheid,
concentratiestoornissen, veranderingen in gedrag,
persoonlijkheid, stemming of emoties, dan kan
een psychologisch onderzoek duidelijkheid geven
over de oorzaak en bijbehorende klachten.



het gevoel van samen

Waarom een psychologisch onderzoek?
Met een psychologisch onderzoek kan er informatie en advies gegeven worden over:

• uw vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen,

• de aard en oorzaak van de klachten,

• de mogelijke gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren,

• de manier waarop u of uw omgeving hier het beste mee om kan gaan,

• de beste woonsituatie, bijvoorbeeld opname in een verpleeg- of verzorgingshuis of

terug naar huis,

• advies over een mogelijke vervolgbehandeling.

Deelname aan een psychologisch onderzoek is vrijwillig. U kunt op elk moment beslissen

om niet (meer) mee te werken. Het ontbreken van belangrijke informatie kan echter wel

gevolgen hebben voor de verdere behandeling.

 

Waaruit bestaat een psychologisch onderzoek?
Vaak bestaat een psychologisch onderzoek uit een aantal verschillende onderdelen.

Deze zijn afhankelijk van de redenen voor een psychologisch onderzoek. De onderdelen

die minimaal aan bod komen, zijn:

• een gesprek met de psycholoog,

• het invullen van vragenlijsten,

• het uitvoeren van een aantal testen en opdrachten.

Voor het psychologisch onderzoek worden één of meerdere afspraken van 1 – 1,5 uur

gemaakt. Daarnaast verzamelt de psycholoog informatie over uw functioneren in het

dagelijkse leven. Deze informatie komt - waar mogelijk - uit het zorgdossier, uit

gesprekken met de verzorging en door observatie. Met uw toestemming kan ook

gesproken worden met familieleden of andere mensen uit uw naaste omgeving.

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten?
De psycholoog verwerkt de resultaten van het onderzoek en maakt hiervan een verslag.

De uitkomsten van het onderzoek worden door de psycholoog of soms de specialist

ouderengeneeskunde met u en/of uw familie besproken. U kunt desgewenst een

exemplaar van het verslag krijgen. Wanneer er achteraf nog vragen zijn dan kunt u een

vervolggesprek aanvragen. Indien u bezwaar heeft tegen bepaalde onderdelen van het

schriftelijke verslag van het psychologisch onderzoek dan kunt u verzoeken dit te

corrigeren.


