
Diagnostisch onderzoek
Onderzoek bij een kind of jongere om te achterhalen waar de problemen vandaan 
komen en wat er aan gedaan kan worden
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Voor wie is diagnostisch onderzoek bedoeld?
Soms is het niet helder waar de problemen bij een kind vandaan komen of wat er aan 
gedaan kan worden. De vraag is: wat heeft het probleem veroorzaakt en wat houdt het 
in stand? Wat ligt er onder het gedrag van het kind? De medewerkers van Summa, het 
expertisecentrum van entrea lindenhout kunnen dan diagnostisch onderzoek doen.

Met diagostiek onderzoekt een GZ-psycholoog/gedragswetenschapper het gedrag van 
het kind en de helpende of belemmerende factoren in de omgeving. U kunt dan denken 
aan onderzoek naar ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek en zo nodig cognitief 
onderzoek of gezinsonderzoek. Afhankelijk van de vraag kan dit een kort of uitgebreid 
psycho-diagnostisch onderzoek zijn. Dit gebeurt met verschillende onderzoeksmiddelen: 
observaties van kind en/of het gezin, uitgebreide vragenlijsten of specifieke testen voor 
kinderen en gezinsgesprekken. Ook dit is afhankelijk van de vraag.

Wat houdt een diagnostisch onderzoek globaal in?
Bij een diagnostisch onderzoek voert de onderzoeker gesprekken met uw kind en met 
u als ouder(s). De onderzoeker neemt testen en vragenlijsten af of doet een observatie 
Het kan ook zijn dat we informatie over uw kind vragen bij anderen, bijvoorbeeld bij 
de leerkracht van school en andere hulpverleners. Dit doen we alleen als het met u 
afgesproken is en u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Het diagnostisch onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een  
GZ-psycholoog/gedragswetenschapper. Als het onderzoek klaar is wordt er een verslag 
op basis van verzamelde informatie en het testonderzoek gemaakt. In het verslag wordt 
een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen die voorafgaand aan het onderzoek 
gesteld zijn.

Als het verslag klaar is maken we een afspraak voor het adviesgesprek. U krijgt altijd een 
behandeladvies.



• De vraag is: wat heeft het probleem veroorzaakt en wat houdt het in 
stand? Diagnostisch onderzoek kan hier antwoord op geven.

• Er zijn verschillende onderzoeksmiddelen: observaties van kind en/of 
het gezin, uitgebreide vragenlijsten of specifieke testen voor kinderen 
en gezinsgesprekken. 

• Bij een diagnostisch onderzoek voert de onderzoeker gesprekken 
met uw kind en met u als ouder(s). De onderzoeker neemt testen en 
vragenlijsten af. 

Wie krijgt het onderzoeksverslag?
U krijgt een kopie van het onderzoeksverslag en we bespreken wie het verslag ook krijgt.
Is uw kind ouder dan 12 jaar, dan krijgt hij ook een exemplaar van het onderzoeksverslag 
tenzij de onderzoeker van mening is dat dit niet in het belang van het kind is. De 
onderzoeker moet deze keuze schriftelijk verantwoorden. Verder wordt het rapport 
verstuurd naar de aanvrager/verwijzer van het onderzoek en aan het cliëntdossier 
toegevoegd. 

Wij gaan vertrouwelijk met een cliëntdossier om. De regels rond het bewaren en 
verstrekken van dossierinformatie zijn vastgelegd in het privacyreglement cliëntgegevens 
en kunt u vinden op onze website.
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Volg ons ook op

Contact

Informatie en aanmelding
Met vragen over diagnostisch onderzoek en over het aanmelden kunt u terecht bij ons 
Entreeteam. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van diagnostisch onderzoek, dan 
kunt u ook vragen naar een gedragswetenschapper van Summa, het expertisecentrum van 
entrea lindenhout.

Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen jongeren en 
hun gezin aanmelden. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen 
kunnen ook aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein. 

Met de juiste verwijzing zijn er aan diagnostisch onderzoek geen kosten verbonden.


