Praktische informatie voor ouders bij aanmelding voor onderzoek
De aanmelding
Aanmelding voor een psychologisch onderzoek kan gedaan worden door ouders en/of school. Ouders
moeten echter ten alle tijd toestemming geven voor de aanmelding. Een kind kan worden aangemeld
voor onderzoek door het aanleveren van het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier voor
ouders, welke te vinden is op de website. Daarnaast is er ook een aanmeldformulier voor school
beschikbaar en kunnen er door de psycholoog nog verdere gegevens opgevraagd worden.
Voorafgaand aan het onderzoek is er in principe altijd contact tussen psycholoog en ouders. Dit kan
telefonisch of in een intakegesprek. Afhankelijk van de hulpvraag kan hiervan worden afgeweken,
maar alleen wanneer ouders daar schriftelijk toestemming voor geven. In dit gesprek vraagt de
psycholoog u welke hulpvragen en verwachtingen u heeft. De psycholoog zal ook mogelijke uitkomsten
van het onderzoek met u bespreken, zodat u weet waar u toestemming voor geeft. Het is van belang
dat de psycholoog ervan overtuigd is dat u volledig akkoord bent met de aanvraag van het onderzoek.
Alleen dan kan het onderzoek plaatsvinden.
Tot slot zullen er afspraken gemaakt worden over data van onderzoek en het bespreken van de uitslag.
Ook de kosten van het onderzoek zullen met u worden besproken, zodat u niet voor een verrassing
komt te staan. In een aantal gevallen zullen deze kosten (gedeeltelijk) door de school worden betaald.
U kunt hierover zelf afspraken met school maken.
Het onderzoek
De data van onderzoek worden met u afgestemd. Het onderzoek kan plaatsvinden op de praktijk, maar
ook op school. Ook dit gaat altijd in overleg. In beide gevallen bent u als ouders niet aanwezig bij het
onderzoek. Als het onderzoek in de praktijk plaatsvindt, brengt u uw kind op de afgesproken tijd naar
de praktijk en wordt direct afgesproken hoe laat u weer terugverwacht wordt. Als het onderzoek op
school plaatsvindt, zal de psycholoog zich tijdig melden en wordt het onderzoek afgenomen in een
rustige ruimte binnen school.
Een onderzoek neemt vaak een of twee ochtenden in beslag. U wordt dan ook verzocht een
tussendoortje (eten en drinken) mee te geven aan uw kind, zodat er tussendoor even gepauzeerd kan
worden.
De uitslag
Nadat het onderzoek is afgerond zal de psycholoog de gegevens verwerken. De bevindingen van de
psycholoog zullen worden beschreven in een onderzoeksverslag. Tenzij anders afgesproken, zullen er
eveneens handelingsgerichte adviezen worden geformuleerd.
Het uitslaggesprek vindt in de regel 2 tot 3 weken na het onderzoek plaats. Via een beveiligde mail
(ZIVVER) krijgt u uiterlijk drie dagen voor de geplande datum een conceptversie van het
onderzoeksverslag gemaild. Dit geeft u de gelegenheid zich vast voor te bereiden op het gesprek en
eventuele vragen voor u zelf te formuleren. De definitieve versie van het verslag krijgt u overhandigd
bij het uitslaggesprek. Deze kunt u, indien u dat wenst, daarna ook nog digitaal ontvangen.
Privacy
Psychologiepraktijk Roel verwerkt persoonsgegevens van cliënten en betrokkenen. Wij houden ons
daarbij aan hetgeen bepaald is in de AVG. Binnen de praktijk wordt tevens gewerkt volgens de
beroepscodes van de beroepsvereniging voor psychologen (NIP). Alle zaken rondom de privacy zijn
vastgelegd in onze privacyverklaring. Indien u die nog niet ontvangen heeft, kunt u deze vinden op
onze website.

