
 

IQ bepaling  

Diagnostiek voor zorg(her)indicatie  

Waarom een IQ bepaling? 

Goede zorg begint met duidelijkheid over wat iemand kan. Dit begint bij een IQ bepaling. Iemands 

capaciteit om zichzelf in de maatschappij te kunnen redden is sterk verlaagd bij een IQ van minder dan 

80 (100 is gemiddeld). Dit gebeurd met tests en vragenlijsten. Met onze neuro-psychologische expertise 

kunnen wij de scores interpreteren en vertalen in specifieke aandachtspunten voor de ondersteuning. 

Hiermee onderscheiden wij ons van andere aanbieders, die vaak enkel een IQ meting doen. Met deze 

specifieke aandachtpunten is het grove begeleidings/ondersteuningsplan klaar en kan meteen de juiste  

begeleiding worden ingezet. De kosten van de IQ bepaling bij ons, zijn dan snel terugverdiend.  

 

Voor wie? 

Voor elke instantie die een IQ bepaling/indicatie 

vraag heeft over een persoon die zich blijvend 

anders gedraagt en/of herhaaldelijk vast loopt. 

Ook voor multiculturaliteit/diversiteit. 

 

Wie kan een IQ bepaling aanvragen? 

 Wijkteams,  gemeenten: 

 Mee, AMW, LVG organisaties 

 Welzijnsorganisaties 

 Kleine zorgaanbieders   

 Zorginstellingen 

 

Kwaliteit 

Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en 

specialistische kennis over neuro- psychologisch 

onderzoek. Met name in het uitlichten van de 

ontwikkelmogelijkheden van een cliënt in een 

beknopte rapportage De vragenlijsten en tests 

zijn wetenschappelijk onderbouwd volgens 

recente beroeps- en interpretatienormen.  

Naast IQ onderzoek leveren wij ook uitgebreid 

Neuro-psychologisch onderzoek voor volwassenen 

en voor kinderen (zie website voor brochures). 

 

Contra-expertise 

Contra-expertise of aanvullend IQ onderzoek of 

advies op een eerder, elders uitgevoerd 

onderzoek is bij ons ook mogelijk.   

Rapportage  
Een week na het onderzoek ontvangt u en uw 

cliënt de conceptrapportage.  De aanvrager en 

de cliënt kunnen hun reactie hierop geven die 

onder de definitieve rapportage wordt 

opgenomen.  

 

Na ondertekening door een Gz-psycholoog is de 

rapportage geldig. Er wordt geen elektronische 

versie verstrekt en alle gegevens worden strikt 

vertrouwelijk behandeld.  

 

 

Medewerking 

Afstemming en instemming met het onderzoek, 

plannen en afspraken nakomen, vraagt van ons 

en van de betrokken instantie bijzondere 

aandacht. Een onderdeel hiervan is zorg te 

dragen voor de juiste verwijzing en financiering. 

 

 

Kosten/vergoeding:  

IQ bepaling valt buiten de verzekerde zorg en 

dient door de aanvragende instantie zelf te 

worden bekostigd. 

De kosten van een IQ bepaling zijn vergelijkbaar 

met andere aanbieders. Op onze website vindt u 

de actuele tarieven.  

 

 

Aanmelden en informatie 

Bij ons secretariaat of een deskundige; tijdens kantooruren, telefonisch of  per e-mail (onderstaand) 


