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Het boek begint met een inleiding over diagnostiek en instrumenten, en de beperkingen en 

mogelijkheden ervan. Dan volgen vijf delen over persoonlijkheid en psychiatrische stoornissen, 

suggestibiliteit en meegaandheid, agressie en psychopathie, neuropsychologie en simulatie 

(malingering). Binnen elk van deze delen geeft men een overzicht van de Nederlandstalige 

testinstrumenten die beschikbaar zijn. Het boek is gericht op studenten psychologie en 

geestelijke gezondheidskunde, gezondheidspsychologen of klinisch psychologen, praktiserende 

psychodiagnostici, professionals die vanuit hun beroep te maken hebben met rapportages over 

psychodiagnostisch onderzoek en onderzoekers in de psychologie en de psychiatrie. Er zijn 

veel sterke punten te noemen in dit werk. Elke test wordt gepresenteerd aan de hand van een 

casus, gevolgd door een theoretische achtergrond, informatie over inhoud en gebruik, 

psychometrische gegevens en de conclusie. Wanneer men eenmaal de opbouw van het boek 

doorziet (die zeer logisch in elkaar zit), is het een zeer handig en snel te gebruiken werk. Men 

kan het doorlezen teneinde een overzicht van het beschikbare instrumentarium te krijgen, 

maar evenzeer kan men binnen één subdomein of zelfs inzake één specifieke test nalezen wat 

deze te bieden heeft. Deze informatie wordt per test zeer overzichtelijk, bondig en toch 

volledig weergegeven. De casus bij elke test maakt een situering voor het gebruik zeer 

bevattelijk. In de appendices worden de meeste vragenlijsten weergegeven, wat handig is om 

onmiddellijk een idee te krijgen over de concrete vorm en inhoud van de test. Ik vond 

eigenlijk geen zwakke punten aan het boek. Samengevat: het boek bereikt zonder meer 

hetgeen de redacteuren willen bieden, namelijk een overzicht en naslagwerk voor 

Nederlandstalige psychodiagnostici, voornamelijk werkzaam in de forensische sector. Het is 

zeer systematisch, overzichtelijk en toch vrij vlot leesbaar. De lay-out en de opbouw maken 

het bruikbaar als verkennend werk in deze materie, maar evenzeer als naslagwerk. Het hoort 

zodoende volgens mij in de boekenkast van iedereen die met diagnostisch forensisch werk in 

Nederlandstalige context bezig is.
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