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Psychodiagnostisch onderzoek
bij communicatieve stoornissen (kinderen)
Inleiding
Uw kind is onderzocht op het spreekuur Communicatieve Stoornissen bij Kinderen (CSK) van de
afdeling KNO. Het advies was om uw kind nader te onderzoeken. Het is daarom doorverwezen voor
een psychodiagnostisch onderzoek. Dit is een onderzoek naar de niet-talige ontwikkeling van uw
kind. Met het onderzoek wordt het niveau van denken en spelen vastgesteld.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog. Het duurt ongeveer twee uur, inclusief
een korte pauze. We raden u daarom aan iets mee te nemen om mee te spelen en eventueel wat te
eten of te drinken.
Verloop van het onderzoek
De orthopedagoog begint met een gesprek met u. Tijdens dat gesprek kan uw kind alvast wennen
aan de ruimte en aan de orthopedagoog. De orthopedagoog vraagt u naar de ontwikkeling van uw
kind tot nu toe en uw eventuele zorgen daarover.
Na het gesprek begint het onderzoek van uw kind. Op een speelse manier wordt de niettalige ontwikkeling van uw kind gemeten. Het hoeft daarbij niet te praten. Als uw kind 6 jaar of
ouder is, worden aanvullende taken gedaan waarbij wel taal moet worden gebruikt.
Tijdens het onderzoek wordt uw kind geobserveerd. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop
het kind communiceert en contact maakt.
Advies
Om tot een goed advies te kunnen komen, bespreekt de orthopedagoog de onderzoeksresultaten
met de collega’s van het CSK-team. Na de teambespreking wordt een nieuwe afspraak met u
gemaakt voor het adviesgesprek. In dit gesprek krijgt u een advies over de meest geschikte
benadering van de problemen die uw kind ondervindt.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder of na uw bezoek aan het spreekuur nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met één van de consulenten van het CSK, bereikbaar via het telefoonnummer
(050) 361 70 90. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur. Voor
meer algemene vragen, zoals afspraken, kunt u op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur
bellen naar de polikliniek via telefoonnummer (050) 361 27 00.
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