Libra R&A locatie Leijpark

Persoonlijkheidsonderzoek

Deze folder is bedoeld voor mensen die meer willen weten over
een persoonlijkheidsonderzoek als ondersteuning van de
revalidatiebehandeling bij Libra Revalidatie & Audiologie.
In deze folder leest u wat een persoonlijkheidsonderzoek inhoudt,
waarom en voor wie het nuttig kan zijn en hoe het in zijn werk
gaat.
Wat is een persoonlijkheidsonderzoek?
Bij een persoonlijkheidsonderzoek doen we onderzoek naar het
samenspel van persoonlijke eigenschappen. Met persoonlijkheid
bedoelen we eigenschappen die je met je mee draagt in
verschillende fases van je leven en in verschillende situaties.
Met een profiel van sterke en minder sterke eigenschappen
proberen we samen met u te weten te komen hoe u in elkaar
steekt.
Waarom een persoonlijkheidsonderzoek?
Een persoonlijkheidsonderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in
uw persoonlijkheid, wat u kan helpen om uw situatie of uw
probleem beter te begrijpen. Deze inzichten kunt u vervolgens
gebruiken in uw revalidatietraject en het dagelijks leven. Uit een
persoonlijkheidsonderzoek komt onder andere naar voren of er
een goede verhouding bestaat tussen wat u aan kunt en wat u te
verwerken krijgt in het leven. Indien gewenst adviseert de
psycholoog met behulp van de onderzoeksuitkomst de andere
behandelaars van uw behandelteam hoe zij u het beste kunnen
begeleiden/behandelen.
Voor wie?
Alle volwassenen en kinderen die in behandeling zijn bij Libra R&A
kunnen in aanmerking komen voor een persoonlijkheidsonderzoek.
Het initiatief hiervoor kan bij uw therapeuten liggen of bij uzelf.
Uw revalidatiearts neemt uiteindelijk de beslissing of u verwezen
wordt naar de psycholoog. De psycholoog gaat vervolgens met u
in gesprek om te kijken of een persoonlijkheidsonderzoek voor u
nuttig is.
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Wat houdt een persoonlijkheidsonderzoek in?
Het persoonlijkheidsonderzoek van Libra R&A bestaat grofweg uit
drie delen namelijk: de intake, het onderzoek en de uitslag met
terugkoppeling en evaluatie van de gegevens.
De intake
Na de aanvraag van uw revalidatiearts krijgt u één of soms
meerdere gesprekken met de psycholoog van Libra R&A. De
psycholoog verzamelt zoveel mogelijk informatie over uw
klachten: Hoe zijn ze ontstaan? Hoe gaat u ermee om? Wat is uw
hulpvraag? Als u al eerder een persoonlijkheidsonderzoek heeft
ondergaan, verzoeken wij u vriendelijk dit aan te geven in het
intakegesprek. Het verslag ervan ontvangt de psycholoog graag.
Op basis van deze gesprekken stelt de psycholoog vast of u in
aanmerking komt voor een persoonlijkheidsonderzoek. Zo ja, dan
legt de psycholoog de verdere gang van zaken uit. De planning
maakt vervolgens een afspraak voor het onderzoek.
Het onderzoek
Met het invullen van de vragenlijsten bent u in totaal enkele uren
bezig. U kunt het onderzoek in één keer doen of, als dit voor u te
lang is, gespreid over een aantal keren. Als u een bril draagt en/of
een gehoorapparaat, neem deze dan mee naar het onderzoek.
Begeleiding tijdens het onderzoek
Tijdens het invullen van de vragenlijsten is er altijd iemand
aanwezig om u te begeleiden en uw vragen te beantwoorden.
Meestal is de begeleider een psychologisch medewerker, dit kan
ook de psycholoog zelf zijn of een stagiair psychologie. Een
stagiair staat altijd onder de verantwoordelijkheid van de
behandelend psycholoog.
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Uitslag
Na het onderzoek worden de gegevens verwerkt en beoordeeld.
De resultaten en observatiegegevens worden vastgelegd in een
verslag. De psycholoog bespreekt samen met u de resultaten van
het onderzoek. Indien gewenst kunnen de resultaten ook
besproken worden met uw partner/familielid. In overleg met u kan
de psycholoog met de resultaten uit het onderzoek de therapeuten
van uw behandelteam adviseren.
Er wordt uiterst discreet omgegaan met uw verslag en alle
gegevens vallen binnen het privacyreglement van Libra R&A. Dit
houdt in dat de resultaten uit het onderzoek gedeeld worden met
de verwijzer, in dit geval de revalidatiearts. In overleg met u
wordt informatie al dan niet gedeeld intern met de rest van het
multidisciplinaire team en zo nodig eventueel extern.
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Aantekeningen:
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Meer informatie
Deze folder gaat in op de belangrijkste onderwerpen rondom het
persoonlijkheidsonderzoek van Libra Revalidatie & Audiologie.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of zijn er
onduidelijkheden, neemt u dan contact op met de psycholoog van
uw behandelteam. Wij zijn u graag van dienst.
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