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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 de ouders en begeleiders.
Wat doet het Diagnostiek Team?
Het Diagnostiek Team biedt diagnostiek die er toe doet voor de cliënt en zijn of haar
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 van het gedrag van de
cliënt. 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.

Onze werkwijze
Wij hebben ruime ervaring in het doen van diagnostisch onderzoek bij mensen met
een verstandelijke beperking. Wij doen het onderzoek op een passende plek en
stellen de cliënt op zijn gemak. Onze onderzoekers kijken altijd naar de cliënt als
mens en brengen zich daarvoor op de hoogte van belangrijke zaken voor de cliënt
(eigen verhaal, dossier, informatie van ouders/begeleiders). Onze adviezen zijn
handelingsgericht en geven handvatten voor behandeling en begeleiding, de mate
van ondersteuning, de risico's voor de cliënt en/of omgeving en criteria voor de
woon-/werkomgeving. We vinden het belangrijk dat de cliënt de resultaten zo goed
mogelijk begrijpt. Daarom passen wij taalgebruik in woord en op papier aan het
niveau van de cliënt aan.

''We weten nu beter hoe Adem informatie verwerkt.
Twee opdrachten tegelijk geven is teveel. ‘Doe je schoenen en
jas aan.’ Daarvan raakt hij in de war en dan doet hij juist
helemaal niets meer. Of vanaf een afstandje iets naar hem
roepen. Het werkt bij Adem beter om eerst fysiek contact te
maken en dan te communiceren. Warmte en nabijheid vindt
hij prettig.''
~ Broer van Adem ~

Welke onderzoeken verrichten we?
Intelligentieonderzoek, ook voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn
en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel
Alertheid en informatieverwerking
Slaaponderzoek
Traumaonderzoek
Dementieonderzoek
Dossieronderzoek
Communicatieonderzoek
Neuropsychologisch onderzoek
Emotioneel ontwikkelingsniveau
Hechtingsproblemen
Onderzoek naar psychiatrische problematiek (bijvoorbeeld autisme/ADHD)
Wie kunnen bij ons terecht?
Gemeenten, wijkteams, verwijzers, collega-instellingen, familie en verwanten van
cliënten en cliënten zelf. Diagnostiek is mogelijk bij alle (ontwikkelings)leeftijden.
Financiering
Voor cliënten met een ZorgZwaartePakket zijn er vaak mogelijkheden voor
financiering vanuit dit ZZP. Voor andere financieringsmogelijkheden vragen we u
contact met ons op te nemen.

Over Humanitas DMH

Wij zijn een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie. Meer dan
1400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3200 mensen met een
verstandelijke beperking en/of gedragsprobleem. Wij werken met veel vrijheid in
een informele omgeving aan daadwerkelijk betere zorg. Dat doen wij vanuit
onze humanistische waarden eigen regie, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Gefundeerd op onze missie: 'Bram voelt zich gelukkig en doet ertoe'.
Waarbij Bram symbool staat voor al onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en
verwanten.

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of wilt u
iemand aanmelden? Onze medewerkers van het Centraal
Cliëntservice Bureau staan u graag te woord:
T 030 - 600 51 70, E ccb@humanitas-dmh.nl.
Bezoekadres
Newtonbaan 5
3439 NK Nieuwegein

www.humanitas-dmh.nl
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