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Praatpapier (voorbeeld Diabetes) 
 

Tijdens het gesprek wat we zo samen gaan hebben willen we graag met je praten over de 

dingen die voor jou belangrijk zijn. 

Omdat het soms lastig is ter plekke te bedenken wat dat dan zou kunnen zijn hebben we 

een lijst voor je samengesteld met mogelijke onderwerpen. We willen je vragen deze van 

tevoren te bekijken en in te vullen. 

En als je zelf nog onderwerpen hebt die niet op de lijst staan zijn die natuurlijk net zo 

belangrijk. 

 

 

Box 2 Maak ik me 

zorgen over 

Maak ik me 

geen zorgen 

over 

Heb ik vragen 

over 

Heb ik een 

meningsverschil over 

met mijn omgeving 

Denk ik niet 

over na 

Eten      

Snoepen      

Koolhydraten      

Gewicht      

 

Box 3 Maak ik me 

zorgen over 

Maak ik me 

geen zorgen 

over 

Heb ik vragen 

over 

Heb ik een 

meningsverschil over 

met mijn omgeving 

Denk ik niet 

over na 

Alcohol/drugs      

Uitgaan      

Seksualiteit      

Roken      

Sport      

Anticonceptie      

Zwangerschap      

Examens      

Werk      

Rijbewijs      

 

 

Box 1 Maak ik me 

zorgen over 

Maak ik me 

geen zorgen 

over 

Heb ik vragen 

over 

Heb ik een 

meningsverschil over 

met mijn omgeving 

Denk ik niet 

over na 

Uitleg diabetes aan 

vrienden 

     

Onbegrip omgeving      

Bezorgheid ouders      



Jaarconsult 12-15 jaar - 2009 

Op Eigen Benen Vooruit! 2 

 

 

 

 

 

 

Box 4 Heb ik last 

van 

Heb ik geen 

last van 

Wil ik over 

praten 

Heb ik problemen 

mee in mijn 

omgeving 

Hou ik me 

niet mee 

bezig 

Boosheid      

Ruzie      

Stress      

Schaamte      

Box 5 

 

Maak ik me 

zorgen over 

Maak ik me 

geen zorgen 

over 

Heb ik vragen 

over 

Heb ik een 

meningsverschil over 

met mijn omgeving 

Denk ik niet 

over na 

Jaarlijkse controles      

HbA1c      

Hypo’s      

Hypers       

Ketonen      

Littekens      

Complicaties      

Ziek zijn      

Prikangst      

Controleren      

Instelling      

Pomp      

Insuline      

Waar ik het ook nog over hebben wil: 

1. 

2. 

3. 

4. 


