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BLOK-onderzoek: psychodiagnostiek bij 

kinderen 

Informatiebrochure voor patiënten 

De vraag om het functioneren van kinderen in kaart te brengen stijgt. Om aan deze 

vraag tegemoet te komen, werden BLOK-onderzoeken ontwikkeld waarin we met een 

multidisciplinair team het functioneren van kinderen in kaart brengen.  

De structuur van de BLOK-onderzoeken wordt afgestemd op o.a. de gestelde hulpvraag, 

de leeftijd van het kind, de hulpverleningsgeschiedenis, … Op die manier wordt naar 

een gefundeerd advies gewerkt.  

 

Wie kan bij ons terecht 
 

 Kleuters bij wie er vragen zijn rond ontwikkeling, gedrag, schoolrijpheid, wel-
bevinden, … 

 Lagere schoolkinderen met schoolse moeilijkheden, concentratieproblemen,  
sociaal-emotionele moeilijkheden, … 

 Kinderen doorverwezen door logopedisten die een ruimere problematiek  
vermoeden dan het logopedisch probleem. 

 Leerlingen secundair onderwijs voor schoolse moeilijkheden, concentratie-
problemen, sociaal-emotionele moeilijkheden, … 

 

Verwijzers 

 Artsen (intern en extern) 

 CLB 

 Logopedisten 

 Collega-psychologen 

 Eigen initiatief ouders 

 Zorgcoördinator/leerlingbegeleider school 



  

 

Wat doen wij 

 Intakegesprek (ouder(s) meestal zonder kind) 
Exploratie hulpvraag: gezinssituatie, schools functioneren, ontwikkelingsanamne-
se, hulpverleningsgeschiedenis,… 
 

 2 x BLOK-onderzoek (8.30u-12.00u) 

 Diagnostiek: afname testen (IQ, aandacht, geheugen, …). 

 Emotioneel onderzoek: gesprek, projectief materiaal,…  

 Spelobservatie: vrij en gestructureerd spel, fantasiespel, …  

 Eetmoment: nagaan van vaardigheden, sociaal gedrag, …  
 

 Intern overleg 
Samenleggen van alle resultaten.  
 

 Adviesgesprek (ouder(s) meestal zonder kind) 
Resultaatbespreking en advies: bv. verwijzing naar een gespecialiseerde arts voor 
diagnosestelling of verder medisch onderzoek, opstart van ouder- of kind-
begeleiding (kortdurend), verwijzing naar  een logopedist, een kinesist, …  

 

Kostprijs 

 

 

 

 

 

 

Terugbetaling van de consultaties is afhankelijk van uw mutualiteit.  

Indien u van een verhoogde tegemoetkoming geniet, kan u voor meer info bij de  

kinderpsycholoog terecht.  

Wat Prijs 

Intakegesprek € 50 

2 x BLOK-onderzoek 2 x € 140 

Adviesgesprek + verslag € 60 

Klasobservatie  € 80 



  

 

Praktisch 

 Hoe een afspraak maken? 
Om een afspraak vast te leggen dient u de kinderpsychologe rechtstreeks te  
contacteren op 059 41 43 12. 
 

 Wat brengt u mee naar het intakegesprek? 
Indien u hierover beschikt:  

 Ontwikkelingsgegevens (boekje Kind & Gezin, gegevens crèche, …). 

 Schoolse gegevens (CLB-verslag, observaties leerkracht). 

 Verslagen voorgaande hulpverlening (arts, psycholoog, logopedist, kinesist, …). 
 

 Hoe de dag zelf inschrijven? 
 

Voor een intake- of adviesgesprek 
Aanmelden bij de kiosk met ticket ‘Consultatie afspraak’.   
Inschrijving gebeurt op naam van het kind.  
 

Voor de BLOK-onderzoeken 
Aanmelden bij de kiosk met ticket ‘Hospitalisatie dagopname’.   
Inschrijving gebeurt op naam van het kind. 
 
Na de inschrijving (zowel voor de gesprekken als het BLOK-onderzoek) volgt u route 255 
(consultatie pediatrie) en neemt u plaats in de wachtzaal waar u wordt opgehaald. 



  

 

Belangrijk 

 Een BLOK-onderzoek start stipt om 8.30u en duurt tot 12.00u (maaltijd inclusief). De 
data worden vastgelegd op het intakegesprek met de ouder(s).  

 Wanneer u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, dient u deze uiterlijk de dag 
ervoor te annuleren (telefonisch of per mail). Indien u te laat op de afspraak  
(> 20 min) aanwezig bent, gaat het BLOK-onderzoek niet door.  

 Bij het niet tijdig annuleren of het te laat komen op een afspraak, wordt een  
administratieve kost aangerekend.  

 Toestemming van beide ouders is een voorwaarde om de onderzoeken te laten 
doorgaan (wet van 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk 
gezag).  

 

Contact 

 059 41 43 12  
 

 

 

 

 

 

 

 

© Az Damiaan vzw, februari 2018. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 

Az Damiaan vzw 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende  

Tel. +32 (0)59 41 40 40 

 

Fax +32 (0)59 41 40 20 

info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 


