Diagnostiek Team

Maakt verschil in beeldvorming
en advies

Diagnostiek Team
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Het Diagnostiek Team van Humanitas DMH is gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek
bij mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig
(meervoudig) beperkt. Met de resultaten van het diagnostisch onderzoek kunt u meteen
aan de slag omdat de adviezen handelingsgericht en praktisch zijn. Dat maakt dat de
begeleiding van de cliënt beter afgestemd kan worden op de mogelijkheden en
beperkingen van de cliënt. Daar heeft de cliënt in het dagelijks leven iets aan. Onderzoek
door het Diagnostiek Team kan (het) verschil maken: voor zowel de cliënt als voor de
ouders en begeleiders.

Wat doet het Diagnostiek Team?
Het Diagnostiek Team biedt diagnostiek die er toe doet voor de cliënt en zijn of haar omgeving.
Onderzoek vindt plaats in direct contact met de cliënt. Diagnostiek draagt bij aan een beter begrip
van de cliënt waarbij altijd wordt gekeken naar de mens achter de scores. Diagnostiek draagt bij aan
het verklaren van het gedrag van de cliënt. Het resultaat is een zo geïntegreerd mogelijk beeld van de
cliënt. Gevolg kan zijn dat de cliënt vooruitgang boekt en dat uiteindelijk minder zorg nodig is.

Onze werkwijze
Wij gebruiken onze ervaring in het doen van diagnostisch onderzoek bij mensen met een
verstandelijke beperking om medewerking van de cliënt te krijgen. We vinden het belangrijk dat de
cliënt de resultaten zo goed mogelijk begrijpt. Daarom passen wij taalgebruik in woord en geschrift
aan aan het niveau van de cliënt. Onderzoek is altijd meer dan een intelligentietest alleen, de cliënt
mag/moet minimaal op zijn of haar gemak gesteld worden. Onze onderzoekers kijken altijd naar de
cliënt als mens en brengen zich daarvoor op de hoogte van belangrijke zaken voor de cliënt (eigen
verhaal, dossier, informatie ouders/begeleiders). Ons advies is handelingsgericht en geeft
handvatten voor behandeling en begeleiding, de mate van ondersteuning, de risico’s voor de cliënt
en/of omgeving en criteria voor woon-/werkomgeving.

Welke onderzoeken verrichten we?
Intelligentieonderzoek, ook voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en mensen
met Niet Aangeboren Hersenletsel
Intelligentieonderzoek waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van testen en schalen
Observatie en beeldvorming
Alertheid en informatieverwerking
Dementieonderzoek
Dossieronderzoek
Communicatieonderzoek
Neuropsychologisch onderzoek
Emotioneel ontwikkelingsniveau
Hechtingsproblemen
Onderzoek naar psychiatrische problematiek (bijvoorbeeld autisme/ADHD)

Wie kunnen bij ons terecht?
Gemeenten, wijkteams, verwijzers, collega-instellingen, familie en verwanten van cliënten en cliënten
zelf. Diagnostiek is mogelijk bij alle ontwikkelingsleeftijden.

Financiering
Voor cliënten met een ZorgZwaartePakket zijn er vaak mogelijkheden voor financiering vanuit dit
ZZP. Voor andere financieringsmogelijkheden vragen we u contact met ons op te nemen.

Over Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk werkende humanistische zorgorganisatie en ondersteunt mensen
met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met deze mensen
bieden wij zorg op maat, zodat zij binnen hun mogelijkheden kunnen meedoen in de maatschappij.
Dat doen wij vanuit onze kernwaarden:
De cliënt heeft regie over zijn of haar eigen leven.
We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.

Contact
Wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen doen.
Humanitas DMH | Postbus 7057 | 3430 JB Nieuwegein
Telefoon: 030 - 600 51 70
E-mail: humanitas.diagnostiek.team@humanitas-dmh.nl
Internet: www.humanitas-dmh.nl
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