DEVOTAS
PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK BIJ VOLWASSENEN

CONTACTGEGEVENS

Niet alleen voor kinderen maar zeker ook volwassenen kunnen bij Devotas
een psychologische onderzoek af laten nemen. Dit kunt u laten doen omdat
u misschien zelf een vraag heeft, of dat uw verwijzer een specifieke vraag
heeft en deze graag beantwoord wil zien. Devotas kan ook onderzoeken
verrichten in opdracht van Justitie. Voorafgaand ontvangt Devotas graag de
vragen van Justitie, welke meegenomen dienen te worden in het af te
nemen onderzoek.
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Een onderzoek begint veelal met een eerste gesprek bij de psycholoog; dit
gesprek is van groot belang om zo informatie te verzamelen en ideeën over
de oorzaak of achtergrond van de klachten te formuleren. De vragen waarop het psychologisch onderzoek bij u
zich zullen richten, worden ook op de eerste afspraak met u besproken.
De onderzoeken worden met grote zorgvuldigheid afgenomen en is het onderzoeksverslag het uiteindelijke
resultaat van het onderzoek. In het verslag zult u de onderzoeksmiddelen en resultaten vinden en een analyse van
de testresultaten, welke samen gebracht worden in een eindconclusie, afhankelijk van uw vraagstelling. En
worden u zo mogelijk handvatten en adviezen geboden. Dit verslag wordt altijd samen met u persoonlijk
besproken. Uiteraard krijgt u dit verslag mee naar huis.
Een dergelijk onderzoeksverslag, afhankelijk van de gebruikte testen, blijft 1 à 2 jaar geldig. Daarna kan er
eventueel opnieuw worden getest.
SOORT ONDERZOEKEN
Intelligentie onderzoek - Het intelligentie onderzoek heeft tot doel globaal zicht te krijgen op uw intellectuele
capaciteiten. Tijdens de test wordt aan u gevraagd in een relatief korte tijd een aantal opgaven op te lossen. Het
kan hierbij bijvoorbeeld
gaan om reken opdrachten, taal- of ruimtelijke taken.
Persoonlijkheidsonderzoek of diagnostisch onderzoek - Geeft u informatie over persoonskenmerken;
uw sociale en emotionele welzijn. Zo kan er onder andere gekeken worden naar hoe u omgaat met problemen of
tegenslagen, hoe u naar uzelf en de wereld kijkt en op welke manier u met anderen in contact staat. Een
intelligentie onderzoek is hier onderdeel van.
AD(H)D onderzoek of Autisme onderzoek - Aanvullend op het diagnostisch onderzoek kan er verder
onderzocht worden op bijvoorbeeld AD(H)D of Autisme.
Indicatiestelling Dyslexie - Aanvullend opAanvullend op het diagnostisch onderzoek kan er verder
onderzocht worden op dyslexie en kan hier een indicatiestelling op gegeven worden.
Beroepskeuze onderzoek - Het afnemen van een beroepskeuzeonderzoek kan goed helpen om te bepalen wat
iemand qua opleiding wil gaan doen of een carrièreswitch wil maken.
Kwaliteit en Cotan - De psychologische test is een meetinstrument. De ontwikkeling van een serieuze
psychologische test vereist langdurig wetenschappelijk onderzoek.
De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP bevordert de kwaliteit van tests en
testgebruik in Nederland. En beoordeelt psychodiagnostische instrumenten (tests, vragenlijsten,
observatieschalen enz.)
Devotas conformeert zich aan deze normen en volgt hierbij de richtlijnen van het NIP.
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