
Medische psychologie 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Psychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen 

 
Inleiding 

Uw kind is verwezen voor psychologisch 

onderzoek. In deze folder wordt uitgelegd 

wat dit inhoudt. 

 

Doel van het onderzoek 

Psychologisch onderzoek wordt ingezet om 

duidelijkheid te krijgen over het ontwikkelings-

niveau, de vaardigheden en eventuele 

problemen van uw kind. Dit onderzoek is van 

belang bij (vermoeden van) ontwikkelings-

problemen: een ontwikkelingsachterstand, 

ADHD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of bij 

onbegrepen lichamelijke klachten. 

Afhankelijk van de leeftijd en aard van 

problemen wordt gekeken naar 

verstandelijke vermogens (IQ of intelligentie-

niveau), informatieverwerking (bijvoorbeeld 

concentratie en geheugen), sociale- en 

contactuele vaardigheden en emoties. 

Problemen op deze gebieden kunnen grote 

gevolgen hebben voor het dagelijks leven 

van u en uw kind. Met het onderzoek stelt de 

kinder- en jeugdpsycholoog een sterkte- 

zwakte analyse op van de (mogelijke 

problemen in) mentale en sociaal/ 

emotionele ontwikkeling en geeft adviezen. 

Als het nodig is, wordt kinderen of 

ouder(s)/verzorger(s) begeleiding of gerichte 

behandeling geboden.  

 

Voorbereiding 

Als uw kind een bril of hoorapparaat gebruikt, 

is het belangrijk om die mee te nemen. 

 

Het onderzoek 

Psychologisch onderzoek bestaat uit een 

intakegesprek met u als ouder(s)/verzorger(s) 

en het afnemen van verschillende tests bij uw 

kind. Het gesprek is bedoeld om uw klachten 

of zorgen goed in kaart te brengen. De 

kinder- en jeugdpsycholoog zal daarnaast 

vragen naar onderwerpen zoals de 

vroegkinderlijke ontwikkeling, de 

schoolloopbaan en het sociale functioneren 

van uw kind. Bij deze afspraak neemt u de 

toegestuurde formulieren of vragenlijsten 

ingevuld mee. Op de uitnodiging staat 

vermeld of u bij dit gesprek met of zonder uw 

kind wordt verwacht.  

 

De tests worden vakkundig afgenomen door 

de psychodiagnostisch medewerker. Uw kind 

krijgt testmateriaal, vragen en opdrachten 

voorgelegd, afgestemd op de leeftijd. De 

psychodiagnostisch medewerker observeert 

het gedrag van uw kind, creëert een prettige, 

stimulerende sfeer en stelt uw kind op het 

gemak. De meeste kinderen vinden het 

onderzoek leuk om te doen. 

Het onderzoek duurt bij kinderen tot 6 jaar 

(t/m groep 2) ongeveer 1½ uur. Bij oudere 

kinderen (vanaf groep 3) duurt het onderzoek 

maximaal 3 uur. Er wordt tussendoor 

gepauzeerd met een glaasje limonade erbij.  

In principe zijn ouders/verzorgers niet 

aanwezig bij de testafname, behalve bij 

kinderen tot 4 jaar.  

 

Uitslag 

De kinder- en jeugdpsycholoog beoordeelt 

de observaties en gegevens van het 

onderzoek, rekening houdend met de 

informatie uit het intakegesprek en eventueel 

van de peuterspeelzaal/school. Enkele 

weken na het onderzoek vindt het 

adviesgesprek plaats. 

 

In dit gesprek worden de bevindingen met u 

als ouder/verzorger besproken. Afhankelijk 

van de leeftijd wordt uw kind gevraagd mee 

te komen. De kinder- en jeugdpsycholoog 



legt uit hoe het onderzoek is verlopen, welke 

conclusie het onderzoek heeft opgeleverd en 

hoe het advies luidt. Dit laatste kan specifieke 

begeleiding of behandeling van uw kind 

betreffen, en adviezen aan u als 

ouder(s)/verzorger(s) hoe met het gedrag 

van uw kind om te gaan.  

 

Omdat kinderen zich zeer snel ontwikkelen, 

hebben onderzoeksbevindingen en 

conclusies naar aanleiding van psychologisch 

onderzoek een beperkte geldigheidsduur van 

maximaal twee jaar. De kinder- en 

jeugdpsycholoog stelt een psychologisch 

onderzoeksrapport op over de bevindingen, 

dat wordt opgestuurd naar de specialist die 

uw kind heeft doorverwezen en naar u als 

ouders/verzorgers. 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? 

Mocht u na het lezen van deze folder nog 

vragen hebben, dan zal de kinder- en 

jeugdpsycholoog deze tijdens het 

intakegesprek graag beantwoorden.  

 

Met praktische vragen kunt u ook terecht bij 

het secretariaat van de afdeling Medische 

psychologie: telefoonnummer (0182) 50 55 84 

(maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur).  
 

Meer informatie 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.  

 

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda  

 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 

(0182) 50 50 50. 
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