Cognitieve intelligentie-onderzoek bij vermoeden op HOOGBEGAAFDHEID.
Indien er een vermoeden is dat u hoogbegaafd bent, kan het zinvol zijn om een intelligentieonderzoek te laten doen. We spreken van hoogbegaafd intelligentieniveau als u op een gevalideerde
intelligentietest een score in of boven het 98 percentiel haalt. Dit is een zeer beperkte definitie van
hoogbegaafdheid. We weten inmiddels uit klinische ervaring en onderzoek dat er meerdere
kenmerken horen bij hoogbegaafdheid die niet te meten zijn met een test, maar wel verder te
onderzoeken zijn bij een (gespecialiseerd) psycholoog. Zo wordt vaak de definitie van het
delphimodel gehanteerd: Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken
aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens. Intens
levend. Hij of zij schept plezier in creëren. Van al deze kenmerken brengt een IQ onderzoek alleen de
hoge intelligentie in kaart.
Toch kan een intelligentie-onderzoek zeer nuttig zijn om beter zicht te krijgen op je eigen
functioneren. Het kan inzicht geven in de totale mate van (cognitieve) capaciteiten en er wordt
informatie verkregen over de sterke en zwakke kanten van het intelligentieprofiel. Ook komen er
soms signalen aan het licht die een onderliggende informatieverwerkingsstoornis doen vermoeden,
wat vaak maskeert wordt door hoge intelligentie (zoals AD(H)D, ASS, dyslexie etc.)
Daarnaast is een intelligentietest een uitstekend observatie-instrument ten aanzien van onder
andere de aandacht en concentratie, de taakopvatting, de werkhouding, de frustratietolerantie,
faalangst, contactproblemen en doorzettingsvermogen. Kortom: de executieve functies.
Om intelligentie te onderzoeken gebruik ik de WAIS-IV. Deze test is wereldwijd een van de meest
gebruikte intelligentietesten en wordt als valide en betrouwbaar aangemerkt voor personen tussen
de 16 en 84 jaar. Naast een totale IQ-score worden indexen berekend voor verbaal begrip,
perceptueel redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid.

Waarom bij Van der Veer Consult?
Mijn praktijk is gespecialiseerd in de combinatie hoogbegaafdheid en psychische gezondheid.
Hierdoor kan ik bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan typische factoren (onderpresteren,
faalangst, dyslexie, AD(H)D) die soms het beeld van de intelligentie beïnvloeden of voor nietspecialisten moeilijk met elkaar te rijmen zijn. Specifiek voor deze doelgroep houd ik zoveel mogelijk
rekening met prikkelgevoeligheid, mogelijke faalangst of andere spanningen. Het onderzoek vindt
plaats in een gemoedelijke en rustige setting waarin optimaal rekening gehouden kan worden met
uw wensen en behoeften.
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Hoe gaat het praktisch in zijn werk?
Vooraf vindt er een korte intake plaats met mij, Corine van der Veer (gz-psycholoog en
psychotherapeut BIG), op mijn praktijk of via videobellen. Hierin komen o.a. aan de orde: eventuele
klachten, verwachtingen aangaande de test, eventuele medicatie, redenen om de test te doen etc.
Het WAIS-IV-onderzoek zelf neemt doorgaans 2 á 2,5 uur in beslag.
Na de test worden de resultaten in een overzichtelijk rapport beschreven wat uitgebreid wordt
nabesproken in een separate afspraak. Het kan fijn zijn om een vertrouwenspersoon mee te nemen
naar dit gesprek, twee horen en vragen meer dan een.

Wat kost dit en wordt het vergoed?
De kosten voor dit intelligentieonderzoek (incl. intake, test en rapportage en nabespreking)
bedragen €800,00.
Dit onderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Alleen als u bij mijn praktijk in
behandeling bent en het onderzoek nodig is voor uw psychische klachten, kan het soms vergoed
worden. Ook als u bij een andere psycholoog of psychotherapeut in behandeling bent en er is een
indicatie voor dit onderzoek, zou dit mogelijk kunnen. Informeer daarnaar bij uw behandelaar.
Voor meer informatie, aanmelding voor dit onderzoek of overleg ben ik bereikbaar via
corine@vanderveerconsult.nl.
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