
Vertellen
Goede zaken om te vertellen aan jouw arts of diëtist:

Ik haal heel veel plezier uit…1

Ik sport/wandel/fiets/ben wel/niet actief want… 2

Ik ben wel/niet in staat boodschappen te doen...3

Ik ben wel/niet in staat om te koken...4

Mijn dagelijkse eet- en drinkpatroon bestaat voornamelijk uit…5

Ik heb wel/geen klachten of symptomen bij het eten, namelijk…6

Kwaliteit van leven is voor mij…7



Geef per onderwerp aan hoe belangrijk je dit vindt
op een schaal van 1 t/m 5:

Ik voel me wel/niet vermoeid...9

Ik ben laatste tijd veel/weinig/niet afgevallen...10

1 totaal niet belangrijk, 2 matig belangrijk, 3 neutraal, 4 een beetje belangrijk, 5 heel erg belangrijk

Algemene gezondheid 

Pijn 

Geheugen 

Dagelijkse activiteiten ondernemen 

Hoe je je voelt 

Sociale activiteiten 

Sportieve activiteiten 

1     2     3     4     5    

1     2     3     4     5    

1     2     3     4     5    

1     2     3     4     5    

1     2     3     4     5    

1     2     3     4     5    

1     2     3     4     5    

Het belangrijkste met betrekking tot eten vind ik…8



Stellen
Goede vragen om te stellen aan jouw arts of diëtist 

Eten, drinken en beweging

Denk naast de vragen hierboven ook aan vragen omtrent thema’s als: omgaan met 
stress, geestelijke gezondheid, dagelijks functioneren, medicijnen, zorgen, bij wie kan ik 
terecht bij hulp voor…, omgaan met symptomen, omgaan met je familie en vrienden, 
roken, alcohol en andere zaken.

Wat zijn (al) mijn mogelijkheden en opties?1

Wat zijn de voor- en nadelen van deze mogelijkheden op korte en lange termijn?2

Wat betekent dat in mijn situatie?3

Hoe kan ik mezelf ondersteunen met eten en drinken?4

Hoe kan ik mezelf ondersteunen door beweging?5

Notities



Bespreek 
het met 
je arts of 
diëtist
Hoe ga je het gesprek aan? Dit is een lijst om je op weg te helpen met goede 
zaken om te vertellen en met vijf goede vragen die je kan stellen tijdens je 
gesprek met je arts of diëtist.

Print dit document uit, vul het vooraf in en neem het mee tijdens je 
gesprek. Het is handig om ook een pen mee te nemen zodat je meteen 
aantekeningen kan maken.

Tip! Je mag het gesprek vaak ook opnemen, vraag vooraf of dit akkoord 
is vanuit jouw zorgverlener.



Notities


