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Papa is boos of heel stil.  
En ik kan niet meer  
zeggen wat ik wil...
~ Kind

“

Diagnostiek
Een diagnose of second opinion in één dag

ARQ Diagnostisch Centrum 

Voor wie? 
Voor mensen van wie onzeker is of hun problemen traumagerelateerd zijn, bij wie 
de ingezette behandeling niet werkt of over wie vragen zijn over de mogelijkheid 
van traumabehandeling. Diagnostiek kan ook een second opinion zijn.

Aanmelden of meer informatie? 
Bureau Aanmelding & Informatie 
088 - 330 55 11 
BAI@centrum45.nl 
www.arq.org

Bezoekadres 
ARQ Diagnostisch Centrum 
Nienoord 5 
1112 XE Diemen 
Receptie: 020 - 840 76 40 

Een trauma heb je nooit alleen 

Wij vinden het belangrijk om familie en andere mensen die dichtbij staan bij het 
onderzoek en de behandeling te betrekken. Immers, een trauma heb je nooit alleen. 
Veel mensen vinden het lastig om met familie en vrienden te praten over psychiatrische 
problemen. We houden rekening met de diversiteit in achtergrond van de mensen  
die bij ons komen voor behandeling.   
 
Locatie 
Het onderzoek vindt plaats in Diemen. 

Kosten 
De zorgverzekeraar betaalt de kosten en brengt een deel bij de cliënt in rekening  
als eigen bijdrage. 



Wanneer u zich afvraagt of de problemen van uw patiënt traumagerelateerd zijn, 
wanneer de ingezette behandeling niet werkt of bij vragen over de mogelijkheid 
van traumabehandeling kunt u bij ons terecht voor een diagnostisch onderzoek  
of een second opinion ten behoeve van een diagnose of een behandeladvies.  

Doorgaans duurt een dergelijk onderzoek een dag. Ons team van specialisten  
bespreekt de uitkomst van het onderzoek met de patiënt en de naaste aan het  
einde van de dag. Hierna ontvangt de patiënt de uitslag. 

Aanmelden 
Aanmelding gebeurt door een bevoegde verwijzer. Hiervoor is een AGB code nodig.  
Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
Voorbereiding voor het onderzoek  
Om goed te kunnen beoordelen waar de problemen liggen en wat 
voor soorten onderzoeken wij kunnen doen hebben we alle 
gegevens van eerdere behandelingen en onderzoeken (zowel 
psychiatrisch als somatisch) nodig. We vragen de patiënt en  
de verwijzer om dit bij de aanmelding mee te sturen. Hoe 
sneller we alles hebben, hoe sneller wij het onderzoek 
kunnen inplannen, uitvoeren en afronden. 

Ik voel me hier gehoord. 
~ Patiënt“

Op de dag van het onderzoek
De patiënt en zijn/haar naaste worden ontvangen door een secretaresse die een 
korte uitleg geeft over de dag. Meteen daarna gaat de patiënt in gesprek met de 
eerste onderzoeker. Deze stelt vragen over ervaren problemen en over eventuele 
schokkende gebeurtenissen die de patiënt heeft meegemaakt. Afhankelijk van de 
antwoorden in dit gesprek neemt de onderzoeker gevalideerde diagnostische tests af.
 
Na dit gesprek is er een korte pauze en serveren wij een lunch. 
Hierna gaat de patiënt samen met de naaste in gesprek met de 
tweede onderzoeker. Deze gaat dieper in op wat er in de ochtend 
is besproken met de eerste onderzoeker.
 
Na dit gesprek volgt een korte pauze, zodat de eerste en 
tweede onderzoeker met elkaar kunnen overleggen om tot 
een goed advies te komen. De eerste onderzoeker  
bespreekt dit advies met de patiënt. 

Wat fijn dat jullie de tijd nemen 
om naar mij te luisteren.  
~ Patiënt

“

Na de dag van het onderzoek
De onderzoekers maken een verslag van 
hun bevindingen en advies. De patiënt  
ontvangt dit per mail en kan feitelijke  
onjuistheden corrigeren. Het definitieve verslag 
sturen wij naar de patiënt. Als hij/zij hiervoor toestemming 
geeft sturen wij het ook naar de behandelaar. Hiermee is het  
diagnostisch onderzoek of de second opinion afgesloten.

Voorafgaand aan het onderzoek
Na aanmelding door de behandelaar ontvangt 
de patiënt een link met vragenlijsten op zijn/haar 

persoonlijke mail. Deze vragenlijsten kunnen 
digitaal worden ingevuld. Na het invullen 
krijgt het secretariaat een bericht en neemt zij 
contact op met de patiënt en zijn/haar naaste 

voor het maken van een afspraak. We vragen de 
patiënt om een naaste mee te nemen naar de af-

spraak. De bevestiging van de afspraak wordt per 
mail aan de patiënt en aan de verwijzer gestuurd.
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