
 

 

Intelligentieonderzoek bij Praktijk de Blik 

Testen 

Er zijn verschillende soorten intelligentietesten beschikbaar. Wij hebben de RAKIT-2 (4 tot 12,5 jaar), 

WISC-V (6 tot en met 16 jaar) en WAIS-IV (16 tot en met 84 jaar) tot onze beschikking. Bij volwassenen 

maken wij gebruik van de WAIS-IV. Dit is een intelligentieonderzoek waarmee de visuele en verbale 

aspecten van het functioneren worden uitgevraagd, om zo een breed beeld van de intelligentie en het 

denkvermogen van iemand in kaart te brengen. Hiernaast worden uitgebreide gedragsobservaties 

gedaan tijdens het onderzoek om zo een duidelijker beeld te krijgen van de persoonlijkheid. 

Gang van zaken 

Vul ons aanmeldformulier in met relevante voorinformatie en duidelijke hulpvragen. Dat zorgt ervoor 

dat de intake efficiënt kan verlopen en wij een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van de situatie.   

 

Na het ontvangen van het aanmeldformulier sta je op de wachtlijst, dus dan begint de tijd te lopen 

voordat we gaan inplannen. Ongeveer 4 weken voorafgaand aan het onderzoek ontvang je van ons 

een datumvoorstel voor het onderzoek.  

 

De testafname vindt plaats in onze praktijkruimte te Peppelkade 46, Houten. De testafname zal 

ongeveer 3 uur duren. We gaan eerst rustig zitten om kennis te maken en de verwachtingen over het 

onderzoek door te nemen. Zodra het prettig voelt beginnen we het onderzoek. Indien nodig kunnen 

we op een passend moment een korte pauze inlassen. Na de testafname worden eerste indrukken en 

eerste conclusies meteen met je besproken. Natuurlijk is er ruimte om hierop te reageren en vragen 

te stellen. 

Je krijgt binnen ongeveer twee weken de rapportage via beveiligde mail (Zivver) toegestuurd. Hierbij 

ontvang je een sms van ons met het wachtwoord om de mail te kunnen openen. Deze wordt gestuurd 

naar het eerste mobiele nummer wat je hebt opgegeven in je aanmeldformulier. De rapportage omvat 

de testscores, uitgebreide observaties en integratie van de gegevens. Het staat je vrij om deze naar 

eigen inzicht met je omgeving te delen, maar wij zullen conform onze beroepscode nooit een 

rapportage met derden delen. 



Kosten 

De kosten van een volledig intelligentieonderzoek bedragen €840,- inclusief rapportage en een 

nabespreking van maximaal één uur. Wanneer er meerdere gesprekken worden gevoerd of een 

gesprek langer duurt dan een uur, wordt hier het uurtarief van €99,- voor in rekening gebracht.  De 

factuur van het onderzoek wordt per mail toegestuurd op de dag dat je ook de rapportage van ons 

ontvangt.  

Indien een afspraak voor onderzoek binnen 4 werkdagen voor aanvang wordt afgezegd, wordt 25% 

van de kosten in rekening gebracht. Indien er zonder bericht geen aanwezigheid is op een afspraak 

voor onderzoek, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Voor nabesprekingen en overige 

consulten geldt een afzegtermijn van 48 uur. Bij latere afzeggingen wordt het gereserveerde uur 

volledig in rekening gebracht.  

 

De Blik heeft geen contracten met zorgverzekeraars en intelligentieonderzoek wordt bij ons weten 

eigenlijk nooit vergoed. Je kunt dit op eigen initiatief nog navragen bij je zorgverzekeraar, maar ga 

ervan uit dat er geen vergoeding mogelijk is.  

Jezelf voorbereiden op de testafname 

In principe hoef je jezelf niet voor te bereiden op het onderzoek. Het is juist de bedoeling dat je zo 

blanco mogelijk het onderzoek ingaat. Voldoende slapen en een open houding kunnen helpen. Voor 

de rest is het de verantwoordelijkheid van de onderzoeker om de juiste instructies te geven en in te 

spelen op de emoties en het gedrag dat voorkomt binnen het onderzoek. 

Indien u nog vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u contact met ons opnemen per mail via 

administratie@praktijkdeblik.nl 

 


