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PSYCHODIAGNOSTIEK

PZ SINT-CAMILLUS WAT IS PSyChodIAgNoSTISCh oNderZoek?

het PZ Sint-camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht  
in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster.

het PZ Sint-camillus beschikt over 184 bedden en plaatsen.  
Dankzij de dagelijkse inzet van 215 medewerkers kunnen we  
jaarlijks meer dan 1100 opnames realiseren.

Sinds haar ontstaan profileerde het PZ Sint-camillus zich als 
een gedegen en gedreven ziekenhuis. Vandaag zijn we een 
behandelcentrum voor verscheidene psychiatrische problemen,  
elk met een gespecialiseerd behandelprogramma.

Deskundige teams richten zich op de acute problemen van de 
psychiatrische patiënt die op hen beroep doet. Alle medewerkers 
engageren zich om de zorg te blijven afstemmen op de veranderende 
noden van de patiënt en zijn naaste verwanten. In het gespecialiseerde 
behandelaanbod integreren we evoluties in de hulpverlening.  
In samenwerking met andere voorzieningen zoeken we naar 
antwoorden op nieuwe noden.

Door ons te beroepen op formules van dagbehandeling en nazorg  
bij externe hulpverleners, houden we het residentieel verblijf zo  
kort mogelijk.

Psychodiagnostiek is een specialiteit in de psychologie waarin 
men een nauwkeurige diagnose maakt van de persoonlijkheid of 
eventueel een ziektebeeld, of bepaalde problemen en beperkingen 
in kaart kan brengen. hiervoor maakt men gebruik 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.
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Het intelligentieonderzoek. • binnen dit 
onderzoek wordt een inschatting gemaakt  
van het totale intelligentiequotiënt en wordt  
een differentiatie gemaakt tussen verbale  
en performale intelligentie. Naast het 
bepalen van IQ-scores wordt ook een sterkte-
zwakteanalyse gemaakt van facetten zoals het 
logisch denkvermogen, verwerkingssnelheid, 
leervermogen, mogelijkheden tot abstract 
denken, enz. Dergelijk onderzoek kan zinvol 
zijn om inzicht te krijgen in het cognitief 
functioneren, bijvoorbeeld om de aanvang van 
een opleiding te ondersteunen, en maakt ook 
deel uit van een persoonlijkheidsonderzoek.

Het persoonlijkheidsonderzoek. • binnen dit 
onderzoek wordt naar verschillende aspecten 
van het persoonsfunctioneren gekeken: 
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. Dergelijk 
onderzoek kan aangewezen zijn als onder-
bouwing voor een diagnose of om inzicht 
te krijgen in de eigen persoonlijkheid en 
functioneren. Dit kan een hulp betekenen  
in verdere begeleiding. 

We oNderSCheIdeN vIer TyPeS vAN  
PSyChodIAgNoSTISCh oNderZoek:

 
hoe AANvrAgeN?

hoe verLooPT 
heT oNderZoek?

Het neuropsychologisch onderzoek. • 
binnen dit onderzoek wordt gekeken naar 
de gehele hersenwerking. hierbij wordt een 
batterij samengesteld van verschillende 
testen die diverse aspecten en facetten van 
de hersenwerking onderzoeken. er wordt 
bijvoorbeeld gekeken naar geheugenfuncties, 
aandachtsfuncties, executieve functies, 
visueel-ruimtelijke functies, psychomotoriek, 
informatieverwerking, oriëntatie, waarneming 
en visuele perceptie, links-rechtsoriëntatie, 
dieptezicht en ruimtelijk (in)zicht, enz. 
Dergelijk onderzoek kan zinvol zijn in 
het kader van vermoeden van dementie, 
objectiveren van ervaren problemen 
(bijvoorbeeld geheugenklachten), na cVA, enz.

Het onderzoek naar • 
ontwikkelingsstoornissen (Autisme, ADHD). 
binnen het onderzoek worden meerdere 
aspecten in kaart gebracht die geassocieerd 
worden met de ontwikkelingsstoornis. 
het gaat om de kernsymptomen met 
inbegrip van gedragskenmerken, 
eventueel cognitieve vaardigheden en 
persoonskenmerken. ook wordt informatie 
vanuit het vroegkinderlijk functioneren 
bekeken. Dergelijk onderzoek is zinvol om 
een vermoeden van ontwikkelingsstoornis te 
toetsen. een dergelijke diagnose vaststellen 
heeft belangrijke implicaties voor verdere 
behandeling.

een aanvraag kan gebeuren bij een  
van de psychiaters die verbonden zijn  
aan het psychiatrisch ziekenhuis.  
om een psychiater van uw keuze 
te maken kan u zich informeren via 
onze website www.sint-camillus.be. 
Mogelijks bent u reeds in behandeling 
bij deze psychiater en zal hij of zij 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 
onderzoek aangewezen is.   

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 Guido Lauwers, telefonisch op  
nummer 09 222 58 94 of via  
guido.lauwers@sint-camillus.be. 

Dit aanbod richt zich naar jongvolwassenen en volwassenen en niet naar kinderen. 

De psycholoog die het onderzoek zal 
uitvoeren zal met u een afspraak maken 
voor gesprekken en voor het afnemen van 
testen. Deze vinden plaats in de polikliniek 
van PZ Sint-camillus. eventueel zullen ook 
familieleden uitgenodigd worden voor een 
gesprek. Dit laatste zal steeds gebeuren mits 
uw toestemming. Voor deze gesprekken en 
testen moet enige tijd uitgetrokken worden. 
Gemiddeld moet u rekenen op een halve dag 
per onderzoeksmoment. Dit kan langer of 
korter zijn afhankelijk van de aard van het 
onderzoek en of bepaalde onderzoeken al  
dan niet gecombineerd moeten worden.  
bij het maken van een afspraak zal u 
preciezer gezegd worden hoe lang het 
onderzoek zal duren.
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Met het openbaar vervoer:•	  
Neem bus 34, 35 of 36 aan het Sint-
Pietersstation in Gent.

Met de eigen wagen:•	  
vanuit de richting gent: volg richting 
Deinze aan de ‘Sterre’. Voorbij de tunnel 
aan de verkeerslichten slaat u rechtsaf. 
Volg daarna de wegwijzers “Sint-camillus”. 
van de e40: neem afrit Gent-expo 
(nummer 14) en volg richting Deinze. 
Voorbij de tunnel aan de verkeerslichten 
slaat u rechtsaf. Volg daarna de wegwijzers  

“Sint-camillus”.

 
BereIkBAArheId

  

TeAMLedeN 

Guido Lauwers 
psycholoog 

Maya Franssens 
psychologe

Meer informatie kan u bekomen  
bij Guido Lauwers op het nummer 
09 222 58 94.

 
WAT koST dIT?

De prestaties van de psychiaters worden 
gerekend aan de gangbare tarieven.  
een groot deel van het honorarium van de 
psychiater wordt u door het ziekenfonds terug 
betaald. 

De prestaties van de psycholoog worden 
gerekend aan 35 euro/uur. Deze prestaties 
zijn onderverdeeld in contacturen (afname 
vragenlijsten, interviews, rapportagegesprek, …) 
en rapportage-uren. 

Voorafgaand aan het onderzoek wordt nagegaan 
hoe het onderzoek dient samengesteld 
te worden en op basis daarvan wordt een 
nauwkeurige prijs vastgelegd.

omdat ieder onderzoek op maat gemaakt • 
wordt kunnen we alleen richtprijzen geven.  
Deze geven een idee met welke kost men 
moet rekening houden.
intelligentieonderzoek: 150 euro• 
neuropsychologisch onderzoek: 200 euro• 
onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen: • 
300 euro
persoonlijkheidsonderzoek: 300 euro • 

Voor patiënten die opgenomen zijn in  
PZ Sint-camillus is het psychodiagnostisch 
onderzoek inbegrepen in de kosten voor 
hospitalisatie.

hoe verLooPT  
de rAPPorTAge?

eén à twee weken na afronding van alle 
onderzoeksmomenten zal de psycholoog  
zijn rapport klaar hebben. De rapportageduur 
kan variëren naargelang de onderzoeksvraag 
of vorm van het 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. 

In geval het onderzoek is aangevraagd via  
een arts die niet aan het ziekenhuis  
verbonden is zal de psycholoog het rapport 
aan u toelichten, eventueel in aanwezigheid 
van de doorverwijzende arts. De psycholoog 
zal duiding geven van de resultaten en 
eventueel verwijzen naar mogelijkheden  
voor behandeling. 
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PZ Sint-Camillus vzw
Beukenlaan 20
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel. 09 222 58 94
Fax 09 221 10 47
E-mail: mail@sint-camillus.be
www.sint-camillus.be

het PZ Sint-Camillus  
beschikt nog over de volgende 
behandelprogramma’s:

Afdeling 60+ •
Afdeling Moeder en Kind •
Afdeling Psychosezorg •
Afdeling Stemmingsstoornissen •
Intensieve zorgafdeling •
Afdeling Persoonlijkheidsproblematiek •
centrum voor integrale verslavingszorg  •
 • crisisunit voor verslaafden 
 • Alcohol- en medicatie-unit 
 • Drugunit
ADhD bij volwassenen •

Voor meer informatie over één of meer 
afdelingen kan u een brochure aanvragen bij 
Inge Van Leeuwen op het telefoonnummer  
09 222 58 94 of per e-mail:  
inge.vanleeuwen@sint-camillus.be. 

verder kan u in PZ Sint-Camillus 
terecht voor:

poliklinische behandeling bij een psychiater •
spoedconsultatie via uw huisarts  •

Voor meer informatie over ons aanbod  
kan u ook onze websites raadplegen:  
www.sint-camillus.be  
www.kasteelplus.be (verslavingszorg) 
Voor psychiatrische thuiszorg neemt  
u contact via tel. 09 223 58 80.


