Psychiatrisch onderzoek
Het begrijpen en verklaren van uw klachten

Wat is psychiatrisch onderzoek?
Een psychiatrisch onderzoek is een gesprek tussen de psychiater en u als patiënt.
In dit gesprek leert de psychiater u beter kennen, en stelt hij of zij u vragen over uzelf.
Daardoor kan de psychiater beter begrijpen waarom u de klachten heeft.
Op basis van het gesprek en andere informatie over u, stelt de psychiater een diagnose.
Dat betekent dat hij/ zij vertelt en opschrijft wat er met u aan de hand is.
Voor wie is psychiatrisch onderzoek bedoeld?
Het onderzoek is bedoeld voor patiënten die bij VGGNet in behandeling komen of al in behandeling zijn.
De psychiater praat bij voorkeur eerst met u als patiënt alleen, zodat u alles kunt en durft te vertellen wat er
aan de hand is.
Vaak wordt in overleg met u, uw familie, partner of begeleiding gevraagd om bij een deel van het gesprek
aanwezig te zijn. Zij kennen u vaak goed en kunnen nuttige informatie over u en uw situatie vertellen.
Wie doen psychiatrisch onderzoek?
Meestal wordt dit onderzoek gedaan door één van de psychiaters van VGGNet. Het kan ook zijn dat een arts
het onderzoek doet en met u praat. Deze arts bespreekt het onderzoek dan met een psychiater.
Hoe lang duurt een psychiatrisch onderzoek?
Het onderzoek duurt meestal in totaal een uur.
Vaak wordt de conclusie van de psychiater in het laatste kwartier van dat uur besproken met u, uw familie
en/of uw begeleiders (altijd met toestemming van u als patiënt).
Hoe vaak, wanneer en waar?
Als u in behandeling komt of bent bij de polikliniek, de deeltijdbehandeling of de kliniek van VGGNet wordt
minimaal één keer tijdens uw behandeling een psychiatrisch onderzoek gedaan.
Zijn er kosten aan verbonden?
Er zijn geen extra kosten verbonden aan het psychiatrisch onderzoek.
Meer informatie nodig?
Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met VGGNet via telefoon 088-933 3700.
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