Psychologisch
onderzoek

De resultaten van
het onderzoek
Psychologisch onderzoek

kunnen helpen bij

Als onderdeel en ondersteuning van

het bepalen van

uw behandeling bij GGZ Friesland,
kan het zijn dat uw behandelaar een
psychologisch onderzoek voor u aanvraagt.
Met een psychologisch onderzoek

de inhoud van uw
behandeling.

kunnen intelligentie, cognitieve functies,
klachten en persoonlijkheid in kaart
worden gebracht. De resultaten van het
onderzoek kunnen helpen bij het bepalen

Neuropsychologisch onderzoek

van de inhoud van uw behandeling. Een

Een neuropsychologish onderzoek brengt

psychologisch onderzoek kan zowel aan

cognitieve functies in kaart. Voorbeelden

het begin als later in uw behandeling

van cognitieve functies zijn: de aandacht

worden uitgevoerd.

ergens bij kunnen houden, concentratie,
geheugen en twee dingen tegelijk kunnen

Verschillende onderdelen

doen.

Afhankelijk van de vraagstelling kan het
psychologisch onderzoek uit de volgende

Persoonlijkheidsonderzoek

onderdelen bestaan:

Met behulp van een persoonlijkheidsonderzoek kan een overzicht van
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Intelligentieonderzoek

persoonlijkheidseigenschappen worden

Tijdens een intelligentieonderzoek

gemaakt. Om meer duidelijkheid en inzicht

kan het niveau van uw functioneren

te krijgen in de problematiek die u ervaart

worden bepaald. Uw intelligentieniveau

kunnen er verschillende opdrachten

is van invloed op uw prestaties bij

tijdens dit onderzoek voorbijkomen. Denk

andere onderdelen van het onderzoek.

bijvoorbeeld aan het vertellen van een

Een intelligentietest is daarom vrijwel

verhaal of een schrijfopdracht. Daarnaast

altijd onderdeel van een psychologisch

kunnen uw klachten in kaart worden

onderzoek.

gebracht met behulp van vragenlijsten.

Werkwijze
Gesprek met een psycholoog
Een psychologisch onderzoek begint met
een gesprek met een psycholoog. Op
basis van dit gesprek wordt samen met u
besloten of een psychologisch onderzoek
wordt afgenomen, wat er precies
onderzocht gaat worden en met behulp
van welke onderdelen.
Het onderzoek
Het onderzoek wordt afgenomen door
een psychodiagnostisch medewerker.
De duur van het onderzoek varieert van
een uur tot een of twee dagdelen. De
onderzoeksresultaten bespreekt u later
met de psycholoog. Daarna krijgt u advies
over uw verdere behandeltraject.
De gegevens worden verwerkt in een
psychologisch rapport dat in uw dossier

Meer informatie
GGZ Friesland
Locatie Marshallweg
Marshallweg 9
8912 AC Leeuwarden
088-3365666
www.ggzfriesland.nl

wordt bewaard. De informatie wordt
vertrouwelijk behandeld en is zonder uw
schriftelijke toestemming niet toegankelijk
voor derden.
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