
 

 

Speciaal voor geïnteresseerden die meer willen weten 

over rust bij autisme: Bestel hier het boek -> 

Kijk op www.autismecoach.nl voor nog meer tips. 

 

Checklist Rust in je hoofd 
(Tip: hang deze checklist bijvoorbeeld aan je koelkast!) 

 

1. Check je stresslevel 

Welke signalen geven je lijf je of wat is merkbaar in je gedrag wat duidt op stress? Denk aan 

bijvoorbeeld pijn in je lijf, mopperigheid of je veel terugtrekken.  

 

2. Onderzoek waar je stress vandaan komt 

Reflecteer op de afgelopen periode. Zijn er stressvolle oorzaken op sociaal of communicatief 

gebied? Ervaar je overbelasting, hinder van prikkels of zijn er andere oorzaken die jou stress 

geven? 

 

3. Creëer duidelijkheid, voorspelbaarheid en overzicht  

Waar kun je naar informeren of wat kun je op een rijtje zetten om meer helderheid te krijgen, 

waardoor je beter met de stressoorzaken om kunt gaan? Hoe kun je structuur toepassen om 

weer tot rust te komen? 

 

4. Verbeter de balans in inspanning en ontspanning 

Plan je voldoende ruimte in om te ontspannen en bij te komen van intensieve activiteiten? 

Welke ontspannende en energie-gevende activiteiten kun je inbouwen in je planning voor een 

betere balans? 

 

5. Verminder of vermijd prikkels waar mogelijk 

Welke prikkels geven jou stress? Denk bijv. aan geluiden, geuren of de prikkels die mensen 

afgeven. Hoe kun je hier beter mee omgaan? Hoe kun je ze oplossen, vermijden of 

voorkomen? 

 

6. Praat met iemand, stel een grens of vraag om hulp 

Met wie kun je praten over wat jou stress geeft, zodat je meer rust ervaart? Is er misschien 

een grens die je moet stellen omdat je overgevraagd wordt of heb je behoefte aan concrete 

hulp? 

 

7. Onderzoek hoe je kunt voorkomen dat de stress weer gaat oplopen 

Welke voorzorgsmaatregelen of zelfbescherming kan en wil je toepassen? Als de stress weer 

gezakt is, welke structuren, afspraken of acties kunnen voorkomen dat je binnenkort weer 

veel stress ervaart?   

https://www.bol.com/nl/p/meer-rust-en-minder-stress-bij-autisme/9200000040239909/
http://www.autismecoach.nl/florerenmetautisme

