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Tips voor het begeleiden en bijstaan van mensen met autisme in de coronacrisis 

           Ga voor de uitgebreide versie en meer tips naar www.beyousupport.nl  

 

 

                        

                           BEGELEIDING 

- Zoveel mogelijk contact  via app of 

  (video)bellen. Stem af welke wijze; 

- Zorg voor gelijkgestemde hulpverlening; 

-  Neem een beslissing voor  de cliënt als  

   degene het niet zelf kan. 

 

                                VIDEOBELLEN 

-- Zorg voor goed werkende kwaliteit; 

- Gebruik bij voorkeur een laptop; 

- Kies voor een prikkelarme omgeving; 

- Videobellen kan intensiever zijn dan  

   gewoon bellen. Stem af naar behoefte. 

 

   

                        DAGBESTEDING 

- Maak met begeleiding of  

   sociale contacten  een dagplanning; 

- Neem de bovenstaande tips in dit bestand 

   mee, zoals beweging, ontspanning,  

   gesprekken, uitdagende activiteit. 
 

 

 

                  SOCIAL MEDIA & HET NIEUWS  

- Kijk het nieuws (jourmaal)max. 1 x per dag; 

- Zet je telefoon. op stil. Kijk max 1 tot 3 keer 

   per dag naar je berichten; 

- Communiceer je bereikbaarheid.     

   Bijvoorbeeld. Tussen 16:00-18:00u 

- 

 

 

                              COVID -19 

- Check alleen de feiten (RIVM, journaal; 

- Houd je aan de hygiëne voorschriften; 

- Neem het serieus, maar blijf  realistisch; 

- Bespreek het onderwerp max. 1 keer 1 uur 

   per dag; 

 

 

 

                                      ZINSGEVING 

- Daag jezelf uit. Kies een activiteit , zoals:  

   een bouwpakket, een puzzel, een project; 

- Zorg voor dagelijkse ontspanning, ga min  

  1 uur per dag naar buiten; 

- Min 1 uur p.d. een ontspannende activiteit. 

 

 

                  LICHAMELIJKE GEZONDHEID 

- Zorg voor dagelijkse beweging, zo houd je 

   je conditie in orde. 

- Zorg dat je de dagelijkse vitamine binnen 

  krijgt. Eet & drink gezond en voldoende. 

 

  

                              GESPREKKEN 

- Plan van te voren gespreksmomenten; 

- Doseer de info en check of de info is  

   overgekomen;. 

- Maak een verslag van het gesprek. 

- Schrijf je vragen op een briefje. 

 

 

 

               CONTACTEN ONDERHOUDEN 

- Spreek vaste (video) bel / app momenten 

   af met  vrienden en familie/begeleiding; 

- Spreek alleen af als niemand  

   verkoudheidsklachten heeft, denk aan  de 

   hygiëne voorschriften (RIVM). 
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