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Gesprek bij een arts/specialist/zorgverlener
U heeft autisme en u heeft voor een specifiek gezondheidsprobleem een 
afspraak bij een arts/specialist/zorgverlener. 
Hoe bereidt u deze afspraak zo goed mogelijk voor?

Deze flyer kunt u gebruiken ter ondersteuning van het gesprek. 
Kruis aan en/of vul aan wat voor u van toepassing is. Eventueel kunt u de 
ingevulde flyer aan uw arts/specialist/zorgverlener geven (met name de 
laatste twee bladzijden).

Suggestie introductie autisme
Bedenk vooraf wat u kunt zeggen over wat autisme voor u betekent. 
q Ik heb autisme en voor mij betekent het, dat  ……………………………..………….
……………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………

Algemene tips

Bij het maken van de afspraak kunt u
q Vragen of u extra (consult)tijd kunt krijgen. Men vraagt u dan 

waarschijnlijk naar de reden. Bereid voor wat u daarop wilt antwoorden.
q Vragen of u het gesprek mag opnemen. Leg uit waarom. Het kan 

bijvoorbeeld nuttig zijn het gesprek op te nemen, zodat u het op een 
rustig moment nog eens kunt terugluisteren. Het kan u helpen om alle 
informatie te verwerken. 

q Zeggen dat u iemand of een hulphond meeneemt. Licht dit eventueel 
toe. U kunt bijvoorbeeld iemand meenemen, voor steun en om de 
informatie samen te verwerken. Het kan ook prettig zijn om diegene 
toestemming te geven om vragen te stellen, die misschien niet snel bij u 
opkomen (met name bij spanning). 

q Vragen, als dit uw voorkeur heeft, of het gesprek online of telefonisch 
kan.

Naar de afspraak kunt u
q Pen en papier meenemen, om aantekeningen te maken.



Denk voorafgaand aan de afspraak na over het volgende en schrijf het 
eventueel op (op de volgende bladzijde is ruimte voor aantekeningen).
q Wat is op dit moment mijn belangrijkste (hulp)vraag?                              

“Pas als deze vraag is beantwoord, stap ik tevreden uit de spreekkamer.”
q Wat is voor mij het doel van dit gesprek?                                                     

Zoals: duidelijkheid over oorzaak en wat er aan te doen is.
q Wat zijn mijn klachten? En wanneer zijn ze ontstaan? 
q Hoeveel last heb ik er van?                                                                    

Bijvoorbeeld op een schaal van 0 tot 10 (0 = helemaal geen last/pijn,        
10 = heel veel last/pijn, erger kan niet). Er kan ook sprake zijn van 
ondergevoeligheid voor pijn/koorts/ongemak. 

q Hoe vaak en hoe lang heb ik er last van?
q Wat lukt mij nu niet meer, wat ik eerder wel kon?
q Ik ben over- of ondergevoeligheid voor medicatie.                        

Bijvoorbeeld medicatie werkt sterk/zwak, is snel/ traag uitgewerkt.           
Bijvoorbeeld met een lage dosering starten en langzaam opbouwen      
(start low, go slow).

q Bij voorschrijven van nieuwe medicatie: Ik wil duidelijkheid krijgen over 
werking, bijwerkingen en wanneer effect te verwachten is.              
Wanneer contact opnemen etc.

q Maak een overzicht van eventuele medische aandoeningen en/of 
allergieën.

q Neem een overzicht van huidige medicatie mee.                                          
Dit is op te vragen bij de apotheek.

q Ben ik ergens bang voor, zo ja, waar ben ik bang voor?                           
Zoals een bepaalde ingreep, ziekte of aandoening.

Vragen die ik beantwoord wil hebben
q Hoe ziet het traject er uit?
q Wat is de prognose?
q Welke stappen moet ik zetten?
q Wie kan mij ondersteunen?                                          

(contactpersoon/medisch maatschappelijk werker)
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Flyer voor gesprek met mijn arts/specialist/zorgverlener

Ik heb autisme. Het volgende vind ik lastig
q Gesprekken kosten mij veel energie
q Ik heb meer tijd nodig om informatie te verwerken
q Ik word snel overspoeld in gesprekken
q Ik heb moeite om mijn gedachten/gevoelens onder woorden te brengen
q Ik kan mijn grenzen niet goed aanvoelen/aangeven
q Ik heb moeite om open vragen te beantwoorden  
q Ik vind het lastig de ernst van mijn klachten over te brengen
q Ik heb moeite om mijn emoties te uiten
q Ik heb de neiging om gewenste/aangepaste antwoorden te geven
q Ik ben (over/onder)gevoelig voor prikkels (geluid, licht, geur, reuk, tast, 

medicatie, kou/ warmte, pijn), namelijk: ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Bij medisch onderzoek is ook belangrijk: smaak (denk aan bepaalde
medicatie met sterke of specifieke smaak), textuur in de mond (denk 
bijvoorbeeld aan medicatie in de vorm van grote capsules, of denk aan 
een onderzoeksinstrument dat de mond in gaat), beweging (denk 
aan onderzoek waarbij de patiënt rondgedraaid wordt), pijn (denk aan 
onderzoek waarbij de patiënt juist gevraagd wordt: doet dit pijn?).

q Ik heb moeite met (plotselinge) aanrakingen
q Anders, namelijk: …………………………………………………………………………………
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Flyer voor gesprek met mijn arts/specialist/zorgverlener

Dit kan mij helpen
q Wees duidelijk, zeg wat u gaat doen en leg uit waarom
q Geef mij tijd om na te denken en antwoord te geven
q Stel concrete vragen
q Stel één vraag tegelijk
q Stel zoveel mogelijk gesloten vragen
q Vermijd het gebruik van spreekwoorden of gezegden
q Geef mij tijd om de informatie te verwerken door even stil te zijn en 

vraag daarna aan mij of ik er nog een vraag over heb.
q Geef aan het eind van het gesprek een samenvatting
q Biedt de mogelijkheid om later vragen te kunnen stellen per mail of 

telefonisch
q Anders, namelijk: …………………………………………………………………………..…….
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