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Psychologisch onderzoek 
na bezoek aan het Spraak/Taal Spreekuur 

 

 

Inleiding 

Uw kind heeft het Spraak/Taal Spreekuur (STS) 

bezocht en is daarna voor een psychologisch 

onderzoek doorverwezen naar een kinder- en 

jeugdpsycholoog. In deze folder leest u wat 

een psychologisch onderzoek inhoudt en hoe 

u en uw kind zich erop kunnen voorbereiden. 

 

In het STS is het gehoor- en de spraak- en 

taalontwikkeling van uw kind onderzocht. 

Ook is er een psychologische screening 

gedaan. Hieruit kwam naar voren dat verder 

psychologisch onderzoek wenselijk is; deze 

uitkomst is met u besproken. In de tussentijd 

heeft u met uw kind de kinderarts bezocht.  

 

Doel van het onderzoek 

Psychologisch onderzoek heeft onder meer 

tot doel meer duidelijkheid te krijgen over het 

niet-talige ontwikkelingsniveau van uw kind. 

Ook geeft het onderzoek zicht op het gedrag 

en/of de manier waarop uw kind contact 

maakt. Deze vaardigheden worden 

vergeleken met zijn of haar spraak- en 

taalontwikkeling. Met behulp van de 

uitkomsten van dit onderzoek, kunnen we 

met u meedenken over welke hulp passend 

en helpend kan zijn voor uw kind.  

 

Voorbereiding 

Heeft uw kind een bril of gebruikt het een 

hoorapparaat? Het is belangrijk dat u of uw 

kind de bril of het gehoorapparaat 

meeneemt naar het onderzoek. Daarnaast 

adviseren wij u om uw kind een tussendoortje 

en wat drinken mee te geven.  

 

 

 

 

Het onderzoek 

U bent als ouder of verzorger van harte 

welkom bij de start van het psychologisch 

onderzoek. Is uw kind nog geen vier jaar? 

Dan mag u ook daarna bij het onderzoek 

aanwezig zijn. Als uw kind al vier is en naar 

school gaat, nemen we het onderzoek graag 

af zonder dat daarbij een ouder of verzorger 

aanwezig is. Vanaf deze leeftijd presteren 

kinderen in de regel namelijk beter als ze 

zelfstandig kunnen werken. Het onderzoek 

duurt ongeveer anderhalf uur. Het 

psychologisch onderzoek vindt plaats in een 

ruimte waar ook speelgoed aanwezig is. 

Vaak wordt u als ouder of verzorger 

gevraagd vragenlijsten in te vullen over het 

gedrag van uw kind. Soms vragen wij ook of u 

vragenlijsten door de kinderopvang of school 

wilt laten invullen. De vragenlijsten vormen 

een onderdeel van het psychologisch 

onderzoek.  

 

Uitslag 

De kinder- en jeugdpsycholoog beoordeelt 

de observaties en gegevens die uit het 

onderzoek naar voren zijn gekomen. Ook de 

informatie die uit het STS naar voren is 

gekomen, wordt hierbij meegenomen.  

 

Enkele weken na het onderzoek vindt het 

adviesgesprek plaats. In dit gesprek worden 

de bevindingen met u als ouder of verzorger 

besproken. De psycholoog legt uit hoe het 

onderzoek is verlopen, welke conclusie(s) het 

onderzoek heeft opgeleverd en wat het 

advies is dat hieruit volgt.  

 

 

 



Dit laatste kan specifieke begeleiding of 

behandeling van uw kind zijn. Ook kunnen 

adviezen aan u als ouder(s)/verzorger(s) 

gegeven worden over hoe u met het gedrag 

van uw kind om kunt gaan.  

 

Omdat kinderen zich zeer snel ontwikkelen, 

hebben de onderzoeksbevindingen en 

conclusies een beperkte geldigheidsduur van 

maximaal twee jaar.  

 

De kinder- en jeugdpsycholoog stelt een 

psychologisch onderzoeksrapport op waarin 

de bevindingen zijn beschreven. Dit rapport 

wordt opgestuurd naar de specialist die uw 

kind heeft doorverwezen en naar u als 

ouder(s) of verzorger(s). Deze rapportage 

gaat ook naar de huisarts, tenzij u bezwaar 

maakt. Behandelaars of betrokkenen buiten 

het ziekenhuis kunnen alleen met uw 

toestemming een afschrift ontvangen. 

 

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze folder nog 

vragen? De kinder- en jeugdpsycholoog zal 

deze vragen graag beantwoorden. Met 

praktische vragen kunt u ook terecht bij het 

secretariaat van de afdeling Medische 

Psychologie, via telefoonnummer:  

(0182) 50 55 84 (bereikbaar van maandag tot 

en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). 

 

Meer informatie 

Voor informatie over het Groene Hart 

Ziekenhuis kunt u terecht op onze internetsite: 

www.ghz.nl. 

Ook kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 

17.00 bellen naar het algemene 

informatienummer: (0182) 50 50 50. 

 

Adres 

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda  
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