
 

 

 

Psychiatrie en Medische psychologie  |  MPU-522.2  |  versie 1 |  pagina 1/2 

Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie.  

U kunt aan deze uitgave  

geen rechten ontlenen.  

© Gelre ziekenhuizen  

www.gelreziekenhuizen.nl 

Diagnostiek programma 
 

Ons diagnostiek programma is gericht op het in kaart brengen van problemen op 

verschillende levensgebieden en het onderzoeken van de behandelmogelijkheden bij 

patiënten met psychiatrische problematiek en somatische co-morbiditeit. 

 

Voor wie 

Het programma is bedoeld voor patiënten met een combinatie van psychiatrische en 

somatische problematiek, waarbij onduidelijkheid bestaat over de indicatiestelling. Er 

zijn nog onbeantwoorde onderzoeksvragen op het gebied van: 

 Motivatie; 

 Leerbaarheid 

 het vermogen om te kunnen profiteren van een groepsaanbod; 

 en andere mogelijkheden van de patiënt. 

 

Met wel doel 

Het doel van het programma is adequate diagnostiek en indicatiestelling van de 

psychiatrische problematiek, hulpvraag en mogelijkheden van patiënt. Aan het eind volgt 

een goed onderbouwd behandeladvies. Dit kan zowel een individueel aanbod zijn, een 

vervolgprogramma in deeltijd of een doorverwijzing naar elders. 

 

Inhoud programma 

Het betreft een kortdurend, multidisciplinair programma. Vanuit verschillende 

(vak)therapieën onderzoeken we: 

 hoe de klachten zijn ontstaan; 

 welke psychiatrische, sociale en lichamelijk factoren dit beïnvloeden; 

 en welke gevolgen dit heeft voor het leven van de patiënt.  

Ook doen we een systeeminventarisatie met direct betrokkenen en op indicatie een 

psychologisch onderzoek. Dit laatste onderzoek is o.a. gericht op draagkracht-draaglast, 

persoonlijkheid, coping, maar ook op leerbaarheid en intellectuele vermogens. 

 

Duur en aantal deelnemers 

Gedurende 3 weken volgt de patiënt 3 dagen in de week een groepsprogramma met 

maximaal 8 deelnemers. Dit kan zowel vanuit de kliniek als vanuit huis. 

 

Therapeutisch klimaat 

De deelnemers zullen aan verschillende therapieën deelnemen: 

 dramatherapie; 

 beeldende therapie 

 en psychomotorische therapie.  

In een veilige omgeving met professionele hulpverleners kan de patiënt onderzoeken 

waar problemen en verandermogelijkheden liggen. Ook kan hij ervaren om met andere 

mensen in verschillende therapievormen te werken. Regelmatig spreekt de patiënt met de 

hoofdbehandelaar en een casemanager om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. 
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Netwerkzorg 

Wij brengen u als verwijzer op de hoogte van het onderzoeksresultaat en het 

behandeladvies als de patiënt hiervoor toestemming geeft. 

 

Meer weten?  

Neem dan contact op met de polikliniek Psychiatrie en Medische psychologie,  

via: 055 - 581 82 35. 


