Psychologisch onderzoek
Deskundig antwoord op je vragen
Je voelt je soms anders dan de rest van de wereld. Je bent
bijvoorbeeld heel snel boos of druk. Of juist bang of somber. Je
vraagt je wel eens af: ‘Wat is er toch met mij?’
Ook andere mensen maken zich zorgen over jou.
Psychologisch onderzoek
Wil je weten wat er aan de hand is? Vraag dan een psychologisch
onderzoek aan bij JONGH4. Dan gaan we uitzoeken wat er speelt, hoe
dat komt en waarmee je het beste geholpen bent.
We doen o.a. onderzoek naar:
• ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme etc.)
• sociaal-emotionele problematiek (denk aan hechting, trauma,
angsten, stemming, sociaal emotioneel niveau)
• gedragsproblemen
• intelligentie
• informatieverwerking
• gezinsbeleving
• persoonlijkheidsproblematiek
Voor jonge mensen tot 18 jaar
JONGH4 onderzoekt kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Locaties
Het onderzoek kan plaatsvinden op onze locaties in Den Bosch, Venlo,
Deurne of Helmond. Samen met jou overleggen we welke locatie handig
is. Als het reizen voor jou een probleem is, zoeken we naar een andere
oplossing.
Tijdsduur
De onderzoekdsuur is afhankelijk van de onderzoeksvraag. Gemiddeld
duurt een onderzoek 6 weken tot 3 maanden.
Intake
Je wordt eerst uitgenodigd voor een intake. Als je wilt, mag je ook je
ouders of opvoeders meenemen. We maken kennis met elkaar en
bespreken jouw vragen. Na toestemming van jou, praten we ook met
school, eventuele hulpverleners of andere betrokkenen. Zo krijgen we
een breder beeld van de situatie. Na de intake bespreken we hoe we het
onderzoek willen opzetten.

Onderzoek op maat
Het onderzoek is altijd afgestemd op jouw hulpvraag. Het kan bestaan
uit gesprekken, dossieranalyse, testonderzoek (bijv vragenlijsten of een
intelligentietest), spelvormen en/of observaties.
Antwoord op je vragen
Na afloop van het onderzoek is er een adviesgesprek. Dan bespreken
we de antwoorden op jouw vragen en geven we adviezen voor het
vervolg. In dit gesprek ontvangt je ook het concept-onderzoeksverslag.
Na het adviesgesprek hebben we nog contact over eventuele vragen en
opmerkingen. Vervolgens sturen we je het definitieve
onderzoeksverslag toe.
Deskundig en onafhankelijk
De onderzoeken worden gedaan door een geregistreerde psycholoog
en/of orthopedagoog. In het onderzoeksteam is een GZ-psycholoog
en/of orthopedagoog generalist aanwezig.
Toestemming
Ben je jonger dan 12 jaar, dan geven je ouders toestemming voor het
onderzoek. Jongeren van 12 tot 16 jaar geven samen met hun ouders
toestemming. Vanaf 16 jaar hoeft alleen de jongere toestemming te
geven.
Aanmelden of meer informatie?
Neem contact met op met ons aanmeldteam, tel. 0493 – 327506 of mail
naar aanmelding@bj.nl.
Vergoeding
Wil je weten of het onderzoek wordt vergoed? Neem dan contact op met
je gemeente. Je hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts of
hulpverlener.
JONGH4
JONGH4 is onderdeel van Bijzonder Jeugdwerk. Onze ervaren
gedragswetenschappers bieden onderzoek, behandeling en voorlichting
op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

