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Bijlage 8



2 Bijlage 8

Mensen met een verstandelijke beperking hebben tips voor 
hun huisarts

Praat niet te snel.

Gebruik geen moeilijke woorden.

Herhaal de boodschap. 

Neem voldoende tijd. 

Praat tegen mij, ook als er een begeleider bij is. 

Schrijf je advies duidelijk op in eenvoudige taal. 

Schrijf op wat ik moet doen en wat ik niet 

moet doen. 

Ik heb graag een kennismakingsgesprek zodat u 

weet wie ik ben en welke speciale wensen of pro-

blemen ik heb. 

Ik heb in een huisartsenpraktijk graag 

dezelfde arts. 
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Wat kan je zelf doen? 

1. Als je een nieuwe huisarts krijgt, 

maak je een afspraak voor een 

kennismakingsgesprek. 

2. Neem de eerste keer een begelei-

der of een familielid mee. 

3. Ben je ziek, maak dan een 

afspraak met de dokter en vraag 

wat meer tijd.

4. Als je met de taxi gaat, zorg dat 

je een halfuur eerder opgehaald 

wordt. Dan ben je zeker op tijd. 



4 Bijlage 8

Het gesprek voorbereiden 

1.  Bereid je goed voor op het gesprek 

met je arts. Bespreek dit met je 

familie of begeleider.

2.  Vertel je klachten.

3.  Schrijf thuis je klachten op of 

duid aan: 

Heb je pijn of geen pijn?

Waar heb je pijn? 

Wanneer heb je er het meest last van?

Wanneer heb je er minder last van?

Welke vragen wil je stellen aan 

de dokter?

Schrijf je vragen op en neem je vra-

genlijst mee naar de dokter.
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Wat moet je meenemen? 

1. Een klevertje van de mutualiteit

2. Mijn pijnklachten 

3. Mijn vragen zijn: 

Ik heb koorts: ja of neen

Waar heb ik pijn? 



6 Bijlage 8

Voor je naar de dokter gaat: 
De dokter zal je lichaam onderzoeken dus:

1. Ga voor je naar de huisarts gaat onder 

de douche.

2. Doe propere kledij en proper ondergoed aan.

3. Poets je tanden.

4. Gebruik deodorant. 

5. Meet je temperatuur. 

Dit vult de huisarts in: 

1.  Dit is er aan de hand:

2. Nieuwe afspraak maken: 

3.  Geen afspraak maken: 


