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Hoe lang moet ik 
wachten?

Kan ik hulp krijgen 
met het invullen  

van deze papieren?

Wilt u wat 
langzamer spreken 

alstublieft?

Wilt u dat  
nogmaals herhalen 

alstublieft?

Mag ik u 
vertellen hoe ik 
communiceer?

Ik gebruik dit 
communicatiebord 

om te spreken.

Is er een rustige 
plek waar ik kan 

wachten?

Ik wil dat mijn 
partner mee komt.

Ik wil graag  
een tolk.

Mag ik u mijn 
communicatie 

paspoort laten zien?

Wilt u me aankijken 
als u tegen me 

spreekt? 

Waar is het 
toilet/waar is de 

badkamer? 

Wilt u de deur open 
doen alstublieft?

Staar niet naar me 
alstublieft.

Mag ik mijn dossier 
en testresultaten 

inzien?

Wilt u de arts voor 
mij roepen?

Heeft u het 
begrepen?

Wilt u mij pen en 
papier geven?

Mag ik een glas 
water? Niet ja en niet nee.

Algemene vragen & opmerkingen
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U kunt direct tegen 
mij praten. Ik  

begrijp wat u zegt.

Vraag het mijn 
partner. Hij/zij  

weet het.

Ik heb een 
dringende vraag.

Ik wil meer weten 
over wat er met me 

aan de hand is.

Vertel me meer  
over mijn medicatie 

en bijwerkingen.

Wat zou de  
oorzaak hiervan 

kunnen zijn?

Wat kan ik doen  
om gezonder te 

blijven?

Wanneer zou ik me 
beter moeten gaan 

voelen?

Zal ik beter  
worden? Hoe gaat 

het met me?

Wat kan ik doen 
om herhaling te 

voorkomen?

Zal ik beter  
worden? Hoe gaat  

het met me?

Kan ik u per e-mail 
bereiken?

Hoe kan ik mijn 
testresultaten 

inzien?

Waar kan ik  
mijn medicatie 

ophalen?
Hoeveel kost het?

Hoe kan ik een 
volgende afspraak 

inplannen?

Heeft u het 
begrepen?

Wilt u mij pen en 
papier geven?

Mag ik een glas 
water? Niet ja en niet nee.

Vragen aan de arts


