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Medi-Mere biedt intelligentie-
onderzoek bij kinderen

Het intelligentie-onderzoek dat wordt 
aangeboden bij Medi-Mere is een twee-
en-een-half uur durend onderzoek waar-
bij er alle tijd en aandacht voor het kind 
is. In dit onderzoek worden kleine testjes 
gedaan om een compleet beeld te vor-
men van het cognitieve niveau waarop 
het kind functioneert. Met behulp van 
het onderzoek kun je erachter komen 
waar de kwaliteiten van je kind liggen, 
maar ook waar de aandachtspunten lig-
gen”. 

Door wie en waarmee?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
Annabelle Wit, de kinder- en jeugdpsy-
choloog van Medi-Mere. Zij beschikt 

over ruim voldoende ervaring om een 
betrouwbare meting te garanderen. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd met behulp 
van de WISC-III, een veel gehanteerde 
intelligentietest. De test is geschikt voor 
kinderen van zes tot en met zestien jaar.

Waarom?
Een IQ-onderzoek kan om verschillende 
redenen worden aangevraagd. Hieron-
der wordt een aantal mogelijke redenen 
genoemd. Het onderzoek kan natuurlijk 
ook om andere redenen dan deze worden 
aangevraagd.

Schoolproblemen
• problemen met leren
• problemen met de werkhouding
• problemen met concentratie

Gedragsproblemen
• slecht luisteren
• regels niet lijken te begrijpen

Sociale problemen
• weinig aansluiting
• anderen niet goed begrijpen

Emotionele problemen
• niet goed in vel zitten
• stemmingsproblemen

Opbouw test
De WISC-III is de meest gebruikte en 
meest betrouwbare intelligentietest in 
Nederland. Deze test bestaat uit twaalf 
subtests, die elk bestaan uit verschillende 
vragen en opdrachten. Het begin van de 
subtest is eenvoudig, maar wordt steeds 

moeilijker naarmate de test vordert. De 
onderzoeker legt elke nieuwe subtest met 
een voorbeeld uit. Daarna is het kind 
aan de beurt. Er wordt gestopt met ie-
dere subtest wanneer de vragen of de 
opdrachten te moeilijk worden. Dus: als 
het kind een aantal vragen achter elkaar 
onjuist beantwoord heeft. 

Kosten
De kosten van een intelligentietest wor-
den niet vergoed door zorgverzekeraars. 
Medi-Mere hanteert de volgende tarieven:

• Patiënten van Medi-Mere: =9 200,-
• Geen patiënt bij Medi-Mere: 9 400,-

Compleet onderzoek en verslag
Voor dit bedrag krijg je een compleet 
onderzoek door de kinder- en jeugdpsy-
choloog van Medi-Mere. Hierbij is inbe-
grepen het onderzoek met verslag en een 
gesprek van 30 minuten over de resulta-
ten en tijd om al je vragen te stellen.

Contact
Wanneer je belangstelling hebt om je 
kind te laten onderzoeken of als je meer 
vragen hebt, kun je contact opnemen 
met Medi-Mere. Zij zorgen ervoor dat 
je wordt teruggebeld door de kinderpsy-
choloog. Mailen mag uiteraard ook.  n

Medi-Mere, Poortkliniek
Beneluxlaan 573, 1363 BJ Almere Poort
036 532 99 88
IQ@medi-mere.nl

Steeds meer kinderen worstelen met uiteenlopende problemen 

met betrekking tot school, gedrag of van sociaal-emotionele 

aard. Er is een toenemende vraag naar IQ-testen, omdat deze 

kunnen bijdragen aan het verhelderen van het probleem. Medi- 

Mere biedt deze testen aan in de Poortkliniek.


