Intelligentieonderzoek volgens
CHC-model voor mensen
met EVB, MVB en LVB

Diagnostiek Team

Maakt verschil in beeldvorming
en advies

Intelligentieonderzoek volgens het CHC-model
Als er vragen zijn rondom de ontwikkeling of het gedrag van een cliënt met een
verstandelijke beperking, wordt vaak gezocht naar een verklaring hiervoor. Met
diagnostisch onderzoek kan hier vaak een antwoord op worden gegeven. Met de
handelingsgerichte adviezen die voortkomen uit diagnostisch onderzoek, kan er in de
dagelijkse praktijk beter worden aangesloten bij de behoeften van de cliënt.

CHC-model
Het CHC-model is een manier van kijken naar intelligentie. Het model is vernoemd naar de
grondleggers Cattell, Horn en Carroll. Intelligentieonderzoek volgens het CHC-model wordt gedaan
door een standaard intelligentieonderzoek af te nemen en dit aan te vullen met subtests uit andere
tests. Hierdoor kan er naast een Totaal IQ een vollediger beeld gevormd worden van meer en andere
cognitieve vaardigheden van de cliënt. Intelligentieonderzoek volgens het CHC-model kan eveneens
toegepast worden bij mensen met een matig en ernstig verstandelijke beperking.

Sterkte-zwakte analyse
De meerwaarde van intelligentieonderzoek volgens het CHC-model is het bepalen van iemands
sterke en zwakke cognitieve kanten. Bij de opbouw van het CHC-profiel wordt de cliënt niet alleen
vergeleken met de normgroep. Een sterkte-zwakte analyse kan helpen verklaringen te vinden voor
bepaald gedrag. De analyse van dit cognitieve vaardigheidsprofiel in combinatie met het beeld dat
tijdens het onderzoek van de cliënt is ontstaan, leidt tot gerichte adviezen en aanbevelingen. Het
CHC-model sluit daarom goed aan bij handelingsgerichte diagnostiek en wat er binnen iemands
eigen cognitieve profiel sterk en zwak is.

Onze visie
Het Diagnostiek Team van Humanitas DMH werkt met dit model omdat het goed past bij onze visie
op diagnostiek dat mensen niet in een IQ cijfer te vangen zijn. Zo doen we meer recht aan de cliënt.
Op basis van het CHC-profiel komen we tot betere handelingsgerichte adviezen waar mensen in de
dagelijkse praktijk wat aan hebben. Het CHC-model draagt bij aan het doen van diagnostiek die
beantwoordt aan onze missie: een goed leven voor de cliënt.

Overzicht van de Brede Cognitieve Vaardigheden
Wij brengen onderstaande Brede Cognitieve Vaardigheden in kaart door middel van
intelligentiediagnostiek volgens het CHC-model.

Vloeiende intelligentie (Gf)

Vaardigheid om te redeneren, onderliggende
regels te ontdekken en het vermogen om
nieuwe problemen op te lossen.

Kwantitatieve kennis (Gq)

Verworven wiskundige kennis en wiskundig
redeneren.

Gekristalliseerde kennis (Gc)

De verworven verbale kennis die afhankelijk is
van scholing en cultuur. Het betreft
feitenkennis en de taalvaardigheid.

Kortetermijngeheugen (Gsm)

De vaardigheid om gedurende enkele seconden
informatie vast te houden en te gebruiken.

Visuele informatieverwerking (Gv)

De vaardigheid om visuele informatie waar te
nemen, te analyseren en ermee te denken.

Verwerkingssnelheid (Gs)

De vaardigheid om eenvoudige cognitieve
taken vloeiend, snel en automatisch uit te
voeren.

Leuk om te weten!

Wij werken als een van de eersten in Nederland met het
CHC-model. Binnenkort wordt op basis van het CHC-model
een nieuwe test ontwikkeld. Meer weten? Wij gaan graag
met u in gesprek.

Over het Diagnostiek Team
Het Diagnostiek Team van Humanitas DMH is gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek bij mensen
met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig (meervoudig) beperkt. Met
de resultaten van het diagnostisch onderzoek kunt u meteen aan de slag omdat de adviezen
handelingsgericht en praktisch zijn. Dat maakt dat de begeleiding van de cliënt beter afgestemd kan
worden op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Daar heeft de cliënt in het dagelijks leven
iets aan. Onderzoek door het Diagnostiek Team kan (het) verschil maken: voor zowel de cliënt als
voor zijn ouders en begeleiders.

Wat doet het Diagnostiek Team?
Het Diagnostiek Team biedt diagnostiek die er toe doet voor de cliënt en zijn omgeving. Onderzoek
vindt plaats in direct contact met de cliënt. Diagnostiek draagt bij aan een beter begrip van de cliënt
waarbij altijd wordt gekeken naar de mens achter de scores. Diagnostiek draagt bij aan het verklaren
iemands gedrag. Het resultaat is een zo geïntegreerd mogelijk beeld van de cliënt. Gevolg kan zijn
dat de cliënt vooruitgang boekt en dat uiteindelijk minder zorg nodig is.

Contact
Wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen doen.
Humanitas DMH | Postbus 7057 | 3430 JB Nieuwegein
Telefoon: 06 - 10 07 36 16
E-mail: humanitas.diagnostiek.team@humanitas-dmh.nl
Internet: www.humanitas-dmh.nl
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