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______________________________________________________________________ 
 
In 2018 is diagnostiek als aparte trajectfinanciering in de bestaande ondersteuningsprofielen 

opgenomen. Hieronder vindt u meer informatie over diagnostiek en hoe deze kan worden toegepast 

als een apart traject. 

Wat verstaan we onder diagnostiek? 
Tijdens de ontwikkeling van kinderen kunnen er problemen ontstaan. De aard en oorzaak van 

dergelijke problemen kunnen worden nagegaan met behulp van bijvoorbeeld een neuropsychologisch 

onderzoek (NPO) of een IQ test. Dergelijk onderzoek* geeft inzicht in de sterke en zwakkere kanten 

van een kind en in het ontwikkelingsniveau. Door dit onderzoek kan een specifiek hulpverlenings- of 

behandelvoorstel tot stand komen. Een dergelijk onderzoek wordt aangevraagd wanneer er klachten 

zijn op het gebied van: 

- het cognitief functioneren, zoals veranderingen in aandacht, geheugen, waarneming, taal, 

denken, tempo en uitvoeren van handelingen; 

- gedrag en emoties, zoals initiatiefverlies, verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit, 

angst, depressiviteit, vijandig gedrag en persoonlijkheidsveranderingen. 

(*Dit onderzoek mag niet gericht zijn op het onderwijs) 

Wat is meervoudige diagnostiek? 
Meervoudige diagnostiek is het uitvoeren van een meervoudig diagnostiektraject om te komen tot een 
hulpverlenings- of behandelvoorstel op maat van de jongere, op basis van zijn probleem of 
ondersteuningsnood. Het diagnostiektraject wordt uitgevoerd door een WO (Wetenschappelijk 
onderwijs) opgeleide medewerker met de aantekening diagnostisch onderzoek, onder 
verantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog of kinder- en jeugdpsychiater die het 
samenhangende advies en beeld opstelt. 
 
Als er sprake is van een enkelvoudig onderzoek (zoals de Weschler Intelligentietest voor kinderen, 5e 
editie), dan valt dat onderzoek onder het reguliere behandeltraject (de reguliere profiel-intensiteit 
combinatie) en is de toekenning van een apart diagnosetraject niet mogelijk. 

Wanneer diagnostiektraject inzetten als apart traject? 
Een apart diagnosetraject is mogelijk als er:  

- voorafgaand aan het op te stellen ondersteuningsplan, in dit geval het bepalen van de te 
realiseren doelen, veel vragen zijn over de eigenlijke hulpvraag voor de jeugdige; 

- op basis van het meervoudige diagnostiektraject gekozen wordt voor een andere 
zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die het diagnosetraject heeft uitgevoerd. 

Toepassing diagnostiektraject  
Wanneer het duidelijk is dat het een meervoudig diagnostiektraject betreft, kan de zorgaanbieder 

hiervoor een apart traject aanvragen. Dit traject valt onder de laagste intensiteit (A of B).  
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