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kwaliteitsvolle diagnostiek te 
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Literatuur waarin de nadruk wordt gelegd wat diagnostiek
betekent. Meer kader in Vlaanderen over het bedrijven van
diagnostiek.



Erkende richtlijnen vanuit Vlaanderen



Eensgezindheid over de basisbeginselen van het diagnostisch
proces, uitgedragen door officiële instanties (i.e. BFP, VVKP,
Kwaliteitscentrum).



Beleidsmatig en politiek moet men inzichten krijgen in een
diagnostisch proces. Men heeft geen idee wat diagnostiek
inhoudt of waarom dit complexe materie is.



Kennisdeling Adviesverlening Onderzoek

Ontwikkeling en validering van diagnostische protocollen en instrumenten

Bewaking van de kwaliteit en de uniformiteit bij het gebruik van diagnostische 
protocollen en instrumenten



https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/publicaties/

UPDATE CLASSIFICERENDE
DIAGNOSTISCHE PROTOCOLLEN

Verschillende werkpunten

• Sterke focus op classificatie staat haaks op 
visie van het centrum

• Nood aan afstemming met verschillende 
sectoren

• Nood aan algemeen overkoepelend kader
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VOORSTELLING RICHTLIJN

• Diagnostiek: definitie en begrippen

• Visie op kwaliteitsvolle diagnostiek

• Handelingsgericht werkkader



De Bruyn & Ruijssenaars, 2015



De Bruyn & Ruijssenaars, 2015

onderkennende
diagnostiek

• inventarisering
• beschrijving
• benoeming
• ordening
• classificatie
• …



DIAGNOSTIEK VS. CLASSIFICATIE

Categoriaal Dimensioneel

Zoeken naar algemeen beeld
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Het opstellen van een probleemsamenhang op basis van gesprek,

anamnese bij kinderen/jongeren en hun context, aangevuld met

vragenlijstenonderzoek bij zowel kinderen/jongeren als school,

voorzieningen en hun ouders; aangevuld met testdiagnostisch

onderzoek en het bij elkaar leggen van informatie uit onderzoeken

uit het verleden: in de probleemsamenhang wordt op een circulaire

manier gezocht naar verbanden tussen de individuele en de

contextuele factoren die samen leiden tot de huidige problemen;

van daaruit kunnen er voorstellen gedaan worden en

indicatiestelling gedaan worden rond helpende behandeling/

therapie/interventies of acties door de context zelf.



Diagnostiek is een kritisch denkproces waarbij volgens een

wetenschappelijk onderbouwd stappenplan (i.e., ‘diagnostische

cyclus’) aan hypothesetoetsing wordt gedaan. Dit denkproces heeft

in de eerste plaats als doel te komen tot een beschrijving of het in

kaart brengen van het psychologisch (dis)functioneren van een

persoon. In de tweede plaats heeft dit proces als doel te komen tot

handelingsgerichte adviezen die uit deze beschrijving voortvloeien

of erop aansluiten.



Strategieën, methoden, procedures die worden gebruikt om tot een
diagnose te komen voor een ziekte of gezondheidsprobleem.

Het op basis van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten,
onderzoeken, ... nagaan of er sprake is van een onderliggende
diagnose. Nagaan of het geobserveerde gedrag kan verklaard
worden vanuit een diagnose.
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Diagnostiek is het objectief vaststellen en weergeven van de mogelijkheden van cliënten.
Het objectief vaststellen van problemen en beperkingen komt hierbij zeker aan bod.

Diagnostiek vertrekt vanuit een gevoel van onwelzijn bij een jongere en zijn omgeving en
gaat op zoek naar positieve handvatten om die verstoorde relatie te herdefiniëren en te
herwerken. Leefwereld, zingeving en beleving van jongere en omgeving staan hierbij
centraal. […]
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Diagnostiek gaat voor mij verder dan het louter afnemen van testen of gebruik van
diagnostische instrumenten. Het is een proces dat start bij aanvang van een begeleiding,
maar dat ook doorloopt tijdens de verdere begeleiding. Diagnostiek betreft oog
hebben voor de totale persoon in zijn totale context: welke zijn de krachten, lasten, hoe
verhoudt de problematiek zich in interactie met de omgeving, ...

Samen met een cliënt en zijn/haar systeem op weg gaan om aan de hand van
verschillende methodieken, met verschillende disciplines en/of 'blikken' en in een
permanent dialogisch contact met de cliënt/context een onderbouwd en geïntegreerd
beeld te krijgen van de problemen die zich voordoen en de mogelijke oorzaken hiervan.
Het doel moet steeds zijn dat het advies de cliënt en zijn/haar systeem helpt om verder
te geraken met de problemen en met hun leven.



Hoe diagnostiek op een 

kwaliteitsvolle manier 

realiseren



Biopsychosociaal
mensbeeld

Idiografisch kader

Interdisciplinaire 
samenwerking

Participatie Reflexiviteit

Kwaliteitsvolle instrumenten 
en methodieken

Integratief beeld





HANDELINGSGERICHTE DIAGNOSTIEK

Pameijer & van Beukering, 2015





Veel materialen zijn verouderd

Up-to-date normering ontbreekt voor meerdere 
(cognitieve) testen 

Betere normen voor Vlaamse populatie nodig

Bevraging diagnostisch werkveld, 2018



KWALITEITSCRITERIA TESTDIAGNOSTIEK

• Juiste keuze van het instrument in functie van de vraagstelling, alsook correct 
gebruik in termen van testafname, scoring en interpretatie van de testscores

• Wetenschappelijk onderbouwde instrumenten met goede psychometrische 
eigenschappen:
• Normering
• Betrouwbaarheid
• Validiteit
• Sensitiviteit/specificiteit



NORMERING

• Genormeerd op Vlaamse populatie of aantoonbare equivalentie van 
normen met Vlaamse populatie

• Gestratificeerd volgens populatiepercentages op cruciale variabelen 
zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau moeder

• Normen ontwikkeld op basis van voldoende grote steekproef

• Recent (< 15 jaar oud)



VALIDITEIT
Meet ik wat ik wil meten?
Inhoud/construct/criterium/predictieve
validiteit

BETROUWBAARHEID
Consistentie van een meting
• Over tijd
• Over beoordelaars
• Over verschillende items van dezelfde test



SENSITIVITEIT/SPECIFICITEIT

ASS Geen ASS

Test positief Echt positief Vals positief

Test negatief Vals negatief Echt negatief

=
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑐ℎ𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒𝑛

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑐ℎ𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒𝑛 + 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒𝑛

=
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑐ℎ𝑡 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒𝑛

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑐ℎ𝑡 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒𝑛 + 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒𝑛

= de kans dat een persoon met ASS een positief testresultaat heeft = P(T+|ASS+)

Sensitiviteit

Specificiteit

= de kans dat een persoon zonder ASS een negatief testresultaat heeft = P(T-|ASS-)



TESTBEOORDELING INTERNATIONAAL

• Twee belangrijke instanties

• Test review model van EFPA recent vertaald en geadapteerd aan de 
Vlaamse situatie

Uitgangspunten
presentatie & 

informatie
Testmateriaal Normering

Betrouw-
baarheid

Validiteit
Computer-

gegenereerde 
rapporten



TESTBEOORDELING NATIONAAL

• Testbeoordeling op vraag van praktijkveld
• Zelf opnemen: Bayley-3, WISC-V, CELF-5
• Doorsturen naar partnerorganisaties

• Testfiches in protocollen verstandelijke beperking, ASS

• Sectie psychodiagnostiek
• Kwalificatie intelligentietests
• TQ-scan

• Richt zich op CLB en aansluitende diensten
• 4de editie (2016)
• 9 domeinen (Vlaamse onderwijscontext) 



BELANGRIJKE INITIATIEVEN









BELANGRIJKE INITIATIEVEN



NUANCERING

Praktisch oogpunt: wat als kwaliteitsvolle 
instrumenten niet beschikbaar zijn?

1

3

Diagnostiek testdiagnostiek≠

2
Principes van betrouwbaarheid en validiteit toepassen op 
kwalitatieve onderzoeksmethodieken
• Multi-methodisch
• Multi-informant
• Interdisciplinair overleg en discussie



Hazards Patient
harm



Hazards Patient
harm

• Niet erkennen in 
uitkomst van 
diagnostiek

• Verkeerd advies
• ….

• Biases en 
oordeelsfouten

• Tunnelvisie
• Inaccurate 

testen
• ….



Hartelijk dank voor uw aandacht!


