
Intelligentie Onderzoek van uw kind bij Medi-Mere
Kinderen worstelen steeds meer met uiteenlopende problemen 
m.b.t. school, gedrag of van sociaal emotionele aard. Er is daarom een 
toenemende vraag naar IQ testen, omdat deze kunnen bijdragen in het 
verhelderen van het probleem. Medi-Mere biedt deze testen aan.

Het intelligentie onderzoek wat wordt 
aangeboden bij Medi-Mere is een 2,5 
uur durend onderzoek waarbij alle 
tijd en aandacht voor uw kind wordt 
genomen. In dit onderzoek worden 
kleine testjes gedaan om een compleet 
beeld te vormen van het cognitieve 
niveau waarop uw kind functioneert. 

Met behulp van het onderzoek kunt u erachter komen waar de kwaliteiten 
van uw kind liggen maar ook waar de aandachtspunten liggen.

Door wie en waarmee?
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door 
de Kinder- en Jeugdpscyholoog van Medi-
Mere. Zij beschikt over ruime ervaring om 
een betrouwbare meting te garanderen. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van 
de WISC-III, een veel gehanteerde intelligentie 
test. Deze test wordt in Nederland veel in het 
onderwijs gebruikt. De test is geschikt voor 
kinderen van 6 t/m 16 jaar.

Waarom?
Een IQ onderzoek kan om verschillende redenen worden aangevraagd. 
Hieronder een aantal voorbeelden, het onderzoek kan natuurlijk ook om 
andere redenen worden aangevraagd.
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IQ test mogelijk bij ondermeer:
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

Kosten
De kosten van een intelligentie test worden niet vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Wij hanteren de volgende tarieven:
• Patiënten van Medi-Mere:  € 200,-- 
• Geen patiënt bij Medi-Mere: €400,--

Compleet onderzoek en verslag
Voor dit bedrag krijgt u een compleet onderzoek door onze Kinder- en 
Jeugdpsycholoog. Hierbij is inbegrepen het onderzoek met verslag en een 
30 minuten gesprek over de resultaten en tijd om al uw vragen te stellen.

Contact gegevens
Wanneer u belangstelling heeft om uw kind te laten onderzoeken of als u 
meer vragen heeft kunt contact met ons opnemen. Wij zorgen ervoor dat u 
wordt teruggebeld door onze kinderpsycholoog. Mailen mag uiteraard ook.
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