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Campus Gent

RAPPORTAGE
• Twee à drie weken na afronding van alle 

onderzoeksmomenten is het schriftelijk rapport klaar. 
De rapportageduur kan variëren naargelang de 
onderzoeksvraag of vorm van onderzoek.

• In geval het onderzoek is aangevraagd via een 
psychiater van het ziekenhuis zal het rapport aan 
deze psychiater overgemaakt worden. Hij/zij zal 
het rapport aan u toelichten en advies geven over 
eventuele verdere behandeling. Desgewenst kan er 
ook een sessie voor nabespreking plaatsvinden bij de 
testpsycholoog. 

• Wanneer het onderzoek is aangevraagd via een 
arts die niet aan het ziekenhuis verbonden is, wordt 
het verslag besproken met de verwijzer en/of de 
testpsycholoog. 

Algemene contactgegevens 
Campus Gent
www.karus.be
09 222 58 94

V.U. KARUS
Caritasstraat 76, 9090 Melle
09 210 69 69 – info@karus.be

AANVRAGEN

 Via psychiater
Je kan een psychodiagnostisch onderzoek aanvragen 
bij één van onze psychiaters. Indien u reeds in 
behandeling bent, zal de psychiater een dergelijk 
onderzoek aan u voorstellen. Neemt u zelf contact 
op met een psychiater, dan zal deze in een eerste 
gesprek nagaan wat uw vraag precies is en of een 
psychodiagnostisch onde

 Via uw (huis)arts
Uw huisarts of andere arts waar u in behandeling 
bent kan ook een aanvraag rechtstreeks doen bij de 
psycholoog die de diagnostiek zal uitvoeren. In dit 
geval contacteert hij psycholoog Guido Lauwers via 
de contactgegevens op de achterzijde.

KOSTPRIJS
De prestaties van de psychiaters worden gerekend aan de 
gangbare tarieven. Een groot deel van het honorarium van de 
psychiater wordt door het ziekenfonds terugbetaald.

De prestaties van de psycholoog worden gerekend aan €55/
uur. Deze prestaties zijn onderverdeeld in de contacturen 
(afname vragenlijsten, interviews, tests, …) en de rapportage-
uren (verwerking gegevens, opstellen verslag). Voorafgaand 
aan het onderzoek wordt nagegaan hoe het onderzoek dient 
samengesteld te worden (cognitieve testen, vragenlijsten, 
gesprekken, heteroanamnese) en op basis daarvan wordt 
een nauwkeurige prijs vast gelegd. Omdat ieder onderzoek 
op maat gemaakt wordt kunnen we alleen richtprijzen geven. 
Deze geven een idee van met welke kost men rekening moet 
houden.

Richtprijzen
• intelligentieonderzoek € 165

• neuropsychologisch onderzoek € 330

• persoonlijkheidsonderzoek € 550

• onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen € 550 à € 770

• nabespreking bij testpsycholoog € 55

IN SAMENWERKING MET



 Persoonlijkheidsonderzoek
Dit onderzoek kan aangewezen zijn als onderbouwing 
voor een diagnose of om inzicht te krijgen in de eigen 
persoonlijkheid en functioneren.  Dit kan een hulp 
betekenen bij de verdere begeleiding.

Er wordt gekeken naar verschillende aspecten van het 
persoonsfunctioneren: stijlen van omgaan met problemen, 
sociaal functioneren, algemene persoonskenmerken zoals 
bijvoorbeeld extraversie of altruïsme, kwetsbaarheid inzake 
stressgevoeligheid, actuele toestandskenmerken zoals 
bijvoorbeeld depressieve klachten, angst en eventueel de 
aanwezigheid van persoonlijkheidsstoornissen.

 Neuropsychologisch onderzoek
Dit onderzoek kan zinvol zijn om ervaren problemen 
(zoals aandachts- en /of geheugenklachten) te 
objectiveren, bijvoorbeeld na een CVA, bij vermoeden 
van dementie, enz.

Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar de gehele 
hersenwerking. Hierbij wordt een testbatterij samengesteld 
om diverse aspecten en facetten van de hersenwerking te 
onderzoeken. Er wordt gekeken naar aandachtsfuncties, 
geheugenfuncties, executieve functies, visueel-ruimtelijke 
functies, praxis, informatieverwerking, oriëntatie, links-
rechtsoriëntatie, enz.  

 Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (ADHD,   
autisme)
Zinvol om een vermoeden van een 
ontwikkelingsstoornis te toetsen. Het vaststellen van 
een dergelijke diagnose heeft belangrijke implicaties 
voor de verdere behandeling.

Binnen het onderzoek worden meerdere aspecten 
in kaart gebracht die geassocieerd worden met de 
ontwikkelingsstoornis. Het gaat om de kernsymptomen met 
inbegrip van gedragskenmerken, cognitief sterkte-zwakte 
profiel en persoonskenmerken.  Ook wordt informatie 
vanuit het vroegkinderlijk functioneren bekeken. Bij dit 
onderzoek wordt – indien mogelijk – een heteroanamnese 
afgenomen van ouders en/of partner en worden 
schoolrapporten van de lagere school opgevraagd.

HOE VERLOOPT HET ONDERZOEK?
• U en de psycholoog maken een afspraak voor 

gesprekken en voor het afnemen van testen. Op 
basis van uw vragen en deze van de verwijzer 
worden vragenlijsten en testen gekozen die bij de 
onderzoeksvraag aansluiten. 

• Eventueel zullen ook familieleden uitgenodigd worden 
voor een gesprek. Dit laatste zal steeds gebeuren mits 
uw toestemming.  

WAT IS PSYCHODIAGNOSTIEK?
Psychodiagnostiek is een specialiteit in de 
psychologie waarin een nauwkeurige diagnose 
gemaakt wordt van de persoonlijkheid of 
een eventueel ziektebeeld. Ook kunnen 
bepaalde problemen en beperkingen in kaart 
gebracht worden. Men doet dit aan de hand 
van vragenlijsten, observatieschalen, tests en 
interviews. 

In sommige gevallen is psychodiagnostiek 
aangewezen om tot een scherpere diagnose te 
komen van de klachten, wat dan op zijn beurt kan 
leiden tot een meer specifieke behandeling met 
betere resultaten. Het kan ook gezien worden als 
een kortdurende therapeutische interventie die 
helpt om positieve veranderingen tot stand te 
brengen.

Er zijn vier types psychodiagnostisch onderzoek:

 Intelligentieonderzoek
Kan zinvol zijn ter ondersteuning van de 
aanvang van een opleiding, bij inschrijving in 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap of om een inzicht ter verkrijgen in de 
eigen cognitieve vermogens. 

Met een intelligentieonderzoek wordt 
een inschatting gemaakt van het totale 
intelligentiequotiënt en wordt een differentiatie 
gemaakt tussen verbale en performante 
intelligentie. Naast het bepalen van IQ-
scores wordt ook een sterkte-zwakte analyse 
gemaakt van o.a. het logisch denkvermogen, 
verwerkingssnelheid, leervermogen, 
mogelijkheden tot abstract denken, enz. 
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 Guido Lauwers
Klinisch psycholoog - psychodiagnosticus

guido.lauwers@karus.be

09 222 58 94

 Maya Franssens
Klinisch psycholoog - psychodiagnosticus
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 De testmomenten vinden plaats in KARUS, 
campus Gent, in het oude kasteel. 
     Reken op een halve dag per 
onderzoeksmoment. Dit kan langer of korter 
zijn, afhankelijk van de aard van het onderzoek 
en/of de combinatie van meedere onderzoeken. 
Bij het maken van een afspraak zal u preciezer 
gezegd worden hoe lang het onderzoek zal 
duren. Pr
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