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Beide ouders moeten
akkoord gaan met het
diagnostisch onderzoek
alvorens het kan starten.

Kinder- en Jeugdpsychiater

De betrokkenheid van beide
ouders tijdens het
diagnostisch traject is
gewenst, met graag
aanwezigheid bij het
startgesprek, het
oudergesprek bij de
kinderpsychiater en het
adviesgesprek.
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Bij de kindonderzoeken is
aanwezigheid van de ouders
niet nodig, tenzij
noodzakelijk bv owv jonge
leeftijd.
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Bij het adviesgesprek is het
kind/de jongere niet
aanwezig, tenzij anders
besproken.

lien@op-stap.com
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Multidisciplinair
diagnostisch
onderzoek
Concrete info

Na het startgesprek worden de
verdere onderzoeken ingepland
volgens indicatie:

Oudergesprek
Er wordt ingegaan op de
ontwikkeling van zwangerschap tot
heden, opvoedingsvisie,…

Belevingsonderzoek
Er wordt onderzoek gedaan naar
stemming en beleving, via gesprek,
spel en tekeningen.

Sociaalcommunicatief
onderzoek
De communicatieve vaardigheden,
inzicht in sociale situaties en taal
worden in kaart gebracht.

Kinderpsychiatrisch
onderzoek
In een individueel (spel)moment met
het kind wordt via gedragsobservatie
zicht gekregen op het algemeen
functioneren, beleving.
In een oudergesprek wordt zicht
gekregen op het huidig functioneren
en wordt ook de interactie met het
kind geobserveerd.

(School)observatie

Kostprijs

Het kind wordt geobserveerd op school
of in een andere situatie.

Afspraken bij de kinderpsychiater
worden terugbetaald. Enkel het
remgeld dient betaald te worden
(8,68€ of 4,34€ bij verhoogde
tegemoetkoming).

Andere onderzoeken
Andere onderzoeken zijn op indicatie:
-

Intelligentie-onderzoek
Aandachtonderzoek
ADOS (onderzoek naar ASS)
Vragenlijstonderzoek

Voor sommige onderzoeken kunnen we
samenwerken met andere praktijken.

Teambespreking
Alle betrokken hulpverleners leggen de
onderzoeksresultaten samen in een
multidisciplinair team om een
antwoord te trachten formuleren op de
verschillende hulpvragen.

Adviesgesprek
Alle bevindingen worden toegelicht. Er
wordt samen met ouders gezocht naar
de best mogelijke verdere aanpak.
Eventueel kan hierna ook een
adviesgesprek met het kind/jongere
ingepland worden en kan een overleg
gepland worden met school / CLB /
andere betrokken hulpverleners.

Voor de andere onderzoeken gelden
volgende tarieven:
Startgesprek

55€

Onderzoeksmoment

110€

Schoolobservatie

110€

(+ km

vergoeding)

Intelligentieonderzoek

250€

Adviesgesprek

110€

Hierbij hoort steeds een uitgebreid
verslag en teammoment.

We vragen ook om minstens 24 uur
op voorhand een afspraak te
annuleren.
Bij niet tijdige annulatie zal het
volledige bedrag van de sessie
aangerekend worden.

