
Reageren 

Communiceren 

 en Samenwerken! 

 

   
 

De ondersteuning 

Er is elke maand een pedagogisch 

medewerker aanwezig waarmee 

gepraat kan worden over een 

gestelde diagnose of het zoeken 

naar specifieke hulp. Mail voor een 

afspraak bij u in de buurt naar 

info@klimkoord.nl 

 

Aanmelden 

Je aanmelden voor een screening of 

diagnostiek traject kan via de 

website www.klimkoord.nl of via e-

mail: info@klimkoord.nl onder 

vermelding van “verzoek 

diagnostiek”. 

 

Kijk voor meer informatie op: 

http://www.klimkoord.nl 

 

Als je wilt weten wat er is 

Diagnostiek 

Voor zowel kinderen als volwassenen 

kan het fijn zijn om te weten of je een 

vorm van ADHD, ADD of autisme 

hebt. Wil je weten of een onderzoek 

hiernaar wel nodig is of dit laten 

uitvoeren? Dan ben je bij Stichting 

Klimkoord aan het goede adres. 

 

Voor wie is het Diagnose traject? 

Het diagnose traject is voor iedereen 

vanaf 4 jaar die niet een duidelijke 

mate van verstandelijke beperking 

heeft en waar wel een vermoeden 

van AD(H)D of een vorm van autisme 

is. Ook volwassenen zijn dus welkom. 

 

Wanneer diagnostiek starten? 

Misschien heb je wel last van 

concentratieproblemen, veel boze 

buien, ongepast sociaal gedrag of 

specifieke kenmerken die mogelijk 

horen bij autisme of ADHD. Een 

eerste intake of een screening om te 

bekijken of een onderzoek nodig is 

kan direct starten na een verwijzing 

van uw huisarts. 

Het Diagnostiek traject 

 

Wat doen we dan precies? 

Samen zorgen we voor een zo goed 

mogelijke sfeer om het onderzoek 

vorm te geven. We kijken met een 

breed overzicht en doen dan het 

volgende: 

 Intakegesprek 

 Observatie in de klas of op 

het werk 

 Gesprek met een leerkracht, 

collega, familie of kennis 

 Intelligentietest, indien nodig 

 Onderzoek, twee ochtenden 

 Aanvullend onderzoek   
(onderzoek naar sociaal emotionele 

ontwikkeling of een persoonlijkheids-

onderzoek is mogelijk) 

 Analyse van de resultaten  

 Adviesgesprek 

 

Het eindresultaat bestaat uit een 

verslag met de testresultaten en een 

totaalbeeld van de geteste persoon. 

Tevens worden de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften, indien van 

toepassing, beschreven.  

 

Samen zoeken 

met aandacht 

Uw partner in zorgverlening 


