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Enkele stellingenEnkele stellingenEnkele stellingenEnkele stellingen



25/10/2017

2

Diagnostiek die niet dient voor een Diagnostiek die niet dient voor een Diagnostiek die niet dient voor een Diagnostiek die niet dient voor een 
ondersteuningsplan, dient tot ondersteuningsplan, dient tot ondersteuningsplan, dient tot ondersteuningsplan, dient tot 

niets.niets.niets.niets.

Diagnostiek kan enkel gebeuren Diagnostiek kan enkel gebeuren Diagnostiek kan enkel gebeuren Diagnostiek kan enkel gebeuren 
door gecertificeerde door gecertificeerde door gecertificeerde door gecertificeerde 

professionalsprofessionalsprofessionalsprofessionals
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Diagnostiek kan niet zonder de Diagnostiek kan niet zonder de Diagnostiek kan niet zonder de Diagnostiek kan niet zonder de 
betrokkenheid van een psychiaterbetrokkenheid van een psychiaterbetrokkenheid van een psychiaterbetrokkenheid van een psychiater

Diagnostiek kan niet zonder het Diagnostiek kan niet zonder het Diagnostiek kan niet zonder het Diagnostiek kan niet zonder het 
betrekken van de omgevingbetrekken van de omgevingbetrekken van de omgevingbetrekken van de omgeving



25/10/2017

4

Handelingsgerichte diagnostiek Handelingsgerichte diagnostiek Handelingsgerichte diagnostiek Handelingsgerichte diagnostiek 
gebeurt best op een gebeurt best op een gebeurt best op een gebeurt best op een 

intersubjectieve manierintersubjectieve manierintersubjectieve manierintersubjectieve manier

Diagnostiek kan niet anders dan Diagnostiek kan niet anders dan Diagnostiek kan niet anders dan Diagnostiek kan niet anders dan 
leiden tot classificering en leiden tot classificering en leiden tot classificering en leiden tot classificering en 

etiketteringetiketteringetiketteringetikettering
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Kwaliteitsvolle diagnostiek gebeurt Kwaliteitsvolle diagnostiek gebeurt Kwaliteitsvolle diagnostiek gebeurt Kwaliteitsvolle diagnostiek gebeurt 
alleen met gevalideerde alleen met gevalideerde alleen met gevalideerde alleen met gevalideerde 

instrumenteninstrumenteninstrumenteninstrumenten

Het is een deontologische plicht Het is een deontologische plicht Het is een deontologische plicht Het is een deontologische plicht 
van orthopedagogen om waar van orthopedagogen om waar van orthopedagogen om waar van orthopedagogen om waar 
mogelijk mee te werken aan de mogelijk mee te werken aan de mogelijk mee te werken aan de mogelijk mee te werken aan de 
ontwikkeling van diagnostisch ontwikkeling van diagnostisch ontwikkeling van diagnostisch ontwikkeling van diagnostisch 

materiaal voor handelingsgericht materiaal voor handelingsgericht materiaal voor handelingsgericht materiaal voor handelingsgericht 
werken.werken.werken.werken.
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Als er geen hulpvraag is van de Als er geen hulpvraag is van de Als er geen hulpvraag is van de Als er geen hulpvraag is van de 
patiënt, kan er geen diagnostiek patiënt, kan er geen diagnostiek patiënt, kan er geen diagnostiek patiënt, kan er geen diagnostiek 

gebeuren, laat staan behandeling gebeuren, laat staan behandeling gebeuren, laat staan behandeling gebeuren, laat staan behandeling 
opstartenopstartenopstartenopstarten

GOOD PRACTICE /GOOD PRACTICE /GOOD PRACTICE /GOOD PRACTICE /
TAKE HOME MESSAGESTAKE HOME MESSAGESTAKE HOME MESSAGESTAKE HOME MESSAGES
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1. Orthopedagogen zijn 
duizendpoten, want …

Orthopedagogische 
handelingsgerichte 
diagnostiek is:

• Holistisch

• Integratief

• Interdisciplinair

• Op ondersteuning 
gericht

2. Orthopedagogen zijn 
onderzoekers, stellen goede vragen …

• Wat is het probleem met de cliënt ?

• Wie is de cliënt ?

• Wat doet de cliënt met mij ?

• Wat zijn z’n basale emotionele noden ?

• Hoe kan de omgeving (waaronder professionals) 
tegemoet komen aan deze nodig ?

• Wat heeft de omgeving daarvoor nodig ?
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3. Orthopedagogen zijn 
teamplayers, want …

Handelingsgerichte diagnostiek is multidisciplinair. 

Naast professionals , is het noodzakelijk ook het 
natuurlijk netwerk te betrekken: familie, omgeving, 
…

4. Orthopedagogen zijn 
dynamisch, want

Handelingsgerichte 
diagnostiek is 
voortdurend bezig zijn 
vanuit hypothesen die 
steeds kunnen 
veranderen.
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5. Orthopedagogen zijn normatief, 
want …

Diagnostiek is ook steeds 
normatief.

Het is belangrijk om je 
kader te expliciteren.

Maal een keuze, 
motiveer je keuze en 
wees consequent.

Voorbeeld: 
Integratieve 
diagnose 
(Došen)

1
Verschillende diagnostische 
aspecten

a Biologische karakteristieken

b Psychofysiologische problemen

c Cognitieve en leeraspecten

d Neuropsychologisch

e Milieu

f
Persoonlijkheidsontwikkeling

g
Persoonlijkheidstrekken

h
Behoeften

i
Interactiepatroon

j
Levensproblemen

2
Psychopathologisch 
mechanisme en dynamiek

3 Diagnostische hypothese

4 Hulpvraag en behandeling
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7. Orthopedagogen zijn 
goalgetters, want …

Handelingsgerichte 
diagnostiek gaat over het 
formuleren van doelen in 
ondersteuning.


