
Waarom duurt een Psychodiagnostisch Onderzoek zo lang? 

 
Er zijn geen bloedonderzoeken, weefsel- of scanonderzoeken die vaststellen of 

iemand een ‘zorgelijke sociaal, emotioneel, gedragsmatig of leerprobleem 

heeft’(psychische stoornis). 

De diagnose wordt hier gesteld op basis van waarneembare symptomen en door het 

vaststellen of die wel of niet een bekende samenhangende groep vormen (een 

syndroom). Verder is het noodzakelijk te weten hoe lang de symptomen voorkomen, 

hoe die zich hebben ontwikkeld, in welke situaties zij zich manifesteren en hoe 

krachtig, hoe pijnlijk en belemmerend zij werken.  

Dat omdat iedereen wel eens een sociaal, emotioneel, gedragsmatig of leerprobleem 

ervaart, maar als die te lang blijven (enkele weken, maanden of jaren) of regelmatig 

terugkomen, dan bedreigen zij de ontwikkeling, het welbevinden en welzijn van de 

persoon. 

De ontwikkelingsgeschiedenis, inclusief feitelijke informatie over de sociale 

omgeving waarin de persoon is opgegroeid, geeft informatie over de mogelijke 

aanwezigheid van risicofactoren. Deze helpen het ziekteproces te begrijpen alsmede 

wat dit in stand houdt. Deze informatie is verder van groot belang bij het opstellen 

van een behandelplan. 

Verder moeten alle klachten onderzocht worden, daar vaak meerdere 

problemen zich voordoen die vaak elkaar beïnvloeden. 

Bepaalde gevoelens en inadequaat gedrag veroorzaken vaak veel pijn. Het is 

dan ook belangrijk in kaart te brengen wat al geprobeerd is om de problemen te 

beheersen en met welke resultaten.  

 

Dat is de informatie die verzameld moet worden om tot diagnose te komen en 

wanneer nodig tot behandelingsbeleid. In dat proces worden allerlei instrumenten 

gebruikt zoals interviews, observaties, vragenlijsten, testen, tekeningen, etc. 

Volgende op het onderzoek wordt vaak een uitgebreid verslag opgesteld. Het 

voordeel van een uitgebreid verslag is dat het ouders en onderwijsgevenden de 

mogelijkheden geeft een goed inzicht te krijgen in het sociaal, emotioneel en 

didactisch functioneren van het kind of de jongere: wat het vertelt, waarom, hoe het te 

werk ging, hoe de onderzoeker met het kind of de jongere is omgegaan en hoe het 

kind er op reageerde. Bij een rustige mondelinge bespreking wordt uitgebreid 

informatie en uitleg gegeven tot het geheel van de problematiek duidelijk en 

overtuigend is.  

 

“A mental illness can be defined as a health condition that changes a person’s 

think, feelings or behavior (or all three) and that causes the person distress and 

difficulty in functioning. (…) Mental Helath Profissionals could be fairly certain of 

their diagnoses for al the health problems simply by analysing the symptoms.” 
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