Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunnen jij of je ouders/verzorgers
terecht bij de behandelaar of neem contact op met Jeugd ggz.
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Buiten deze uren is Jeugd ggz voor spoedeisende situaties
bereikbaar via de huisarts.
Jeugd ggz Zutphen
Dreef 6e
7202 AG Zutphen
(0575) 509943
zutphen@jeugdggz.com
Jeugd ggz Hardenberg
Hof van Pepijn 1
7772 CW Hardenberg
(0523) 236000
hardenberg@jeugdggz.com
Jeugd ggz Deventer
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer
(0570) 604100
deventer@jeugdggz.com

Jeugd ggz Almelo
Westerdok
Haven Noordzijde 45
7607 ES, Almelo
(0546) 684270
almelo@jeugdggz.com

Psychologisch onderzoek bij
kinderen en jongeren
informatie voor ouders

Jeugd ggz Zwolle
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle
(038) 4692500
zwolle@jeugdggz.com
Jeugd ggz directiesecretariaat
Postbus 390
7400 AJ Deventer
Info@jeugdggz.com
www.jeugdggz.com

gemaakt door: jan van der heide

Over Jeugd ggz
Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische
problemen en hun omgeving.
De ondersteuning is gericht op het oplossen van problemen en
het beperken van de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.
Waar mogelijk stimuleren wij de eigen kracht van de patiënt en
zijn of haar netwerk, om zo de behandeling te ondersteunen en
zo kort mogelijk te laten duren.

Uw kind wordt binnenkort psychologisch onderzocht door een GZ-psycholoog van Jeugd ggz. Het onderzoek wordt gedaan om de ontwikkeling, het gedrag, de problemen en de mogelijkheden van uw kind
inzichtelijk te maken en zo goed mogelijk te begrijpen. Dit is nodig om
een goed behandelplan op te stellen.

Psychologisch
onderzoek

Bij een psychologisch onderzoek
gebruiken we verschillende middelen om uw kind te leren kennen, aansluitend bij de leeftijd
en het probleem. Zo proberen
we via een gesprek een beeld te
krijgen van hoe uw kind zichzelf,
de school, contacten en relaties
en problemen beleeft. Ook testen we specifieke ontwikkelingen en problemen, bijvoorbeeld
op het gebied van intelligentie,
vaardigheden of angsten. Omdat jonge kinderen zich mondeling nog lastig uit kunnen drukken, wordt bij hen vaak gebruik
gemaakt van spelobservatie.
Verloop van het onderzoek
Als uw kind jonger is dan ongeveer 14 jaar, vindt het onderzoek
meestal plaats in een spelkamer.
Deze kamer is zo ingericht, dat
uw kind zich tijdens het onderzoek zo prettig mogelijk voelt. Op

die manier zal uw kind zich eerder
vertrouwd voelen en zich openstellen. Tijdens het onderzoek
proberen wij te ontdekken wat de
mogelijkheden en de grenzen van
uw kind zijn. Uw kind krijgt daarom zowel makkelijke als moeilijke
opdrachten.
Uw rol
Van u als ouder verwachten we
dat u uw kind brengt en weer ophaalt. U kunt dan kennismaken
met de psycholoog en de spelkamer zien. Het is niet gebruikelijk/
wenselijk dat u bij het onderzoek
aanwezig bent. Wel bekijken we
voor het onderzoek samen of uw
kind op zijn gemak is. U kunt uw
kind dan met een gerust gevoel
bij ons laten.
Ook vragen we van u om uw kind
goed voor te bereiden op het onderzoek. Het is belangrijk dat uw

kind weet waarom het onderzoek
plaats vindt en wat er ongeveer
gaat gebeuren. U kunt dit uw
kind het beste zelf uitleggen. Als
u wilt, kan de psycholoog hierbij
helpen.
Het is belangrijk dat uw kind goed
op de hoogte is van de afspraken
over het wegbrengen en het ophalen.
Duur
Een psychologisch onderzoek
duurt 2 uur. Het kan nodig zijn
dat uw kind meerdere keren
bij ons komt voor (vervolg)onderzoek. Dit is afhankelijk van de onderzoeksvragen, de onderzoeksmiddelen en het verloop van het
onderzoek.
Praktische informatie
Een onderzoek vindt plaats op
vaste tijdstippen onder schooltijd. Afspraken kunnen alleen bij

hoge uitzondering, bijvoorbeeld
bij ziekte, verzet worden. Bij verhindering verzoeken wij u tijdig
contact met ons op te nemen.
Dit om te voorkomen dat uw kind
opnieuw moet wachten tot het
onderzocht kan worden.
Kosten
De behandeling van jeugd tot 18
jaar wordt door uw gemeente betaald. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts, medisch
specialist of jeugdarts nodig, of
een aanmelding door uw gemeente (Sociale Wijkteam of
CJG).

