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INLEIDING 

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende klach
ten waarmee de huisarts wordt geconfronteerd. 
Soms is de oorzaa:k van de 'hoofdpijn na het opne
men van een eenvoudige anamnese duidelijk. In ve
Ie gevallen eehter is een veel tijd eisend gesprek en 
een uitvoerig onderzoek nooidzakelijk. Hiertoe komt 
men op het spreekuur niet zo gauw, met het gevolg 
dat men vaak tracht de patient met een eenvoudig 
analgeticum tevreden te stellen. Door een onvol
doende behandeling zullen vele van deze patienten 
steeds opnieuw ons spreekuur bezoeken. Zonder een 
uitvoerige anamnese en een grondig onderzoek be
staat 'het gevaar, dat op den duur een probleem
patient ontstaat, die ons irriteert en voor wie een 
juiste therapie achtenvege blijft. 
Alle lelden van onze studiegroep zijn in de loop der 
jaren behoefte gaan gevoelen aan een werkschema, 
waarmee op meer doeltreffende wijze 'het hoofdpijn
probleem kan worden benaderd. Een goede status 
lijkt ons onontbeerlijk om in moeilijke gevallen tot 
een juiste diagnose te komen. De opstelling hiervan 
is door onze groep tot onderwerp van studie geno
men en in samenwerk'ing met enkele specialisten 
menen wij hierin tens lotte te zijn geslaagd. Gedu
rende ongeveer twee jaar is met deze status gewerkt, 
zodat in de praktijk noodzakelijk gebleken correc
ties konden worden aangebracht. 
Wij 'hebben ervaren, dat men door 'het gebruik van 
deze hoofdpijnstatus de patienten meer doelbewust 
kan benaderen en in een groot aantal gevallen tot 
een juiste diagnose en therapie kan komen. Wij me
nen daarom, gesteund door een gunstige kritiek van 
de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, door 
publikatie van deze status vele collega's van dienst 
te kunnen zijn. 

HET GEBRUIK VAN DE HOOFDPIJNSTATUS 

Iedere hoofdpijnpatient, bij wie de diagnose niet 
duidelijk is, wordt buiten 'het spreekuur aan de hand 
van de status onderzoCht. Dit onderzoek kan zo
nddig over meer dan een zitting worden veroeeld. 
Na het eigen verhaal (A), volgen de op de hoofdpijn 
geridhte vragen (B), waarna soms een voorlopige 
differentiele diagnose mogelijk is. Aan de hand van 
de nu reeds verkregen gegevens kan een keuze wor
den gemaakt, welk onderdeel van de anamnese ver
der dient te worden uitgebreid. Ook bij het soma
tisch onderzoek kan men deze gerichte methode 
toepassen. 
Is het in het geiheel niet duidelijk in welke richting 
moet worden gezocht, dan is het noodzakelijk een 

volledige anamnese (C-D-E), aangevuld met de psy
chosociale anamnese (F), op te nemen. Heeft men 
bij een gericht onderzoek geen resultaten ver'kregen, 
dan zal het gehele schema (G) moeten worden af
gewerkt. 
Over de psychosociale anamnese het volgende: Bij 
zeer veel hoofdpijnpatienten zijn geen organische 
afwijkingen te vinden en moet een verband worden 
aangenomen met problemen in het psychosociale 
vlak. Met beihulp van bijgaande psychosociale 
anamnese is het soms mogelijk deze problemen op 
het spoor te komen. 
Onder de 'hoofden: jeugd, scholing, beroep en huise
lijk leven vindt men twee soorten vragen. Op de eer
ste vragen kan de patient alleen met feiten antwoor
den; deze vragen bestrijken het verleden van de 
patient. Vit de antwoorden blijkt veelal waar de bij
zondere problemen liggen. Op de tweede soort vra
gen is alleen een subjectief antwoord mogelijk en 
hierbij moet men uiterst omzichtig te werk gaan. 
Het is gewenst, deze punten in een gesprek naar 
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Hoewel de studiegroep pas na veel overleg tot deze 
vorm is gekomen, is 'het zeker mogelijk, dat in een 
latere uitgave vetbeteringen zullen moeten worden 
aangebracht. Op- of aanmerkingen over vorm of in
houd van 'de status kunnen worden gezonden aan: 
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van "huisarts en wetenschap" in de toekomst arti
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voren te brengen, daar de anamnese anders ontaardt 
in een verhoor, waarbij de waarde der antwoorden 
nihil wordt. 
Op de patientenkaart kan worden volstaan met de 
aanduiding van de letters A tim G, met daaradhter 
de vermelding van de belangrijke bevindingen. 

HOOFDPIlNST ATUS 

A Eigen verhaal 

B H oofdpijn-anamnese 

1 Sinds wanneer bestaan de klachten? 
2 Frequentie? 
3 Tijd: uur van de dag, 's nachts, zondagen, 

vakantie? 
4 Aanval: duur, begin, einde? 
5 Aard en hevigheid van de pijn? 
6 Was de pijn vroeger anders? 
7 Lokalisatie? 
8 Verband met: maaltijden, gebit, menstruatie, 

graviditeit, liggen, staan, in
spanning, lawaai, lezen, tempe
ratuurwisseling, onvoldoende 
nachtrust, handwerken, onge
val, of iets anders? 

9 Symptomen bij de aanval: scotomen, misse
lijkheid, braken, duizeligheid, 
polyurie, koorts, drukgevoelig
heid, of andere symptomen? 

10 Gebruik van medicamenten: welke, waarvoor, 
hoeveel en reactie hierop? 

Voorlopige differentiele diagnose 

C Verdere anamnese 

Oogheelkunde: Slecht zien in de verte of dichtbij; 
heeft u een bril (gehad); last van wazig zien, dub
belzien of een rood oog? 

Keel-, neus en oorheelkunde: Last van verstopte 
neus, bloedsnuiten, verkoudheid, doofheid, oor
suizen of looporen? 

Orthopedie: Pijn in nek, achterhoofd, arm, schou
der; worden steunzolen gedragen? 

Neurologie en psychiatrie: Een hersenschudding of 
hersenziekte gehad? 
Last van moeheid, lusteloosheid, duizeligheid, 
slapeloosheid, dromen, vergootachtiglheid, toeval
len, huitbuien of gejaagdheid? 
Verslavingen: drankzudht, roken of medicamen
ten? 
Moeilijkheden: huwelijk, werk, geld of kinderen? 
WeI eens overspannen geweest; behandeld door 
een zenuwarts of opgenomen in een zenuwin
richting? 
Werktijden? 

Interne geneeskunde: Bloeddruk, zoutloos dieet, 
nierziekten, galstenen, goolzucht; afgevallen in 
gewicht; tractus circulatorius, tractus respirato
rius, tractus digestivus, tractus urogenitalis; exo
gene intoxicaties? 

Vroegere ziekten of operaties? 
Keuringen? 

D F amilie-anamnese 
Hoofdpijn, migraine, brillendragers, epilepsie, 
psychische afwijkingen, allergische afwijkingen? 

E Hetero-anamnese 
F Psychosociale anamnese 
Jeugd: 

Waar bent u geboren? 
Leven uw ouders nog? 
Zo niet, wanneer en waaraan overleden? 
Wat was het beroep van uw vader? 
Hoeveel kinderen waren er thuis, en de hoeveel
ste was u? 
Hoe oud was u toen u het huis uitging? 
Waren de verhoudingen thuis goed, en hooft u 
prettige herinneringen aan uw jeugd? 
Met wie kon u het beste opschieten, met vader of 
moeder? 

Scholing: 
Heeft u de lagere school doorlopen? 
Bent u weI eens blijven zitten? 
Vakopleiding? Diploma's? 
In militaire dienst geweest? Hoe lang? 
Afgekeurd? 
Bent u tevreden met uw opleiding? 

Beroep: 
Welke beroepen en betrekkingen heeft u gehad? 
Kunt u financieel rondkomen? 
Werkt uw vrouw buitenshuis? 
Zijn er moeilijkheden met me'dewerkers? 
Bevalt uw werk u? 

Vrije tijd: 
Wat doet u in uw vrije tijd? Hobby's? 
Bent u lid van verenigingen? 
Heeft u ook zitting in besturen? 

Huiselijk leven: 
Hoe oud waren u en uw vrouw toen u trouwde? 
Kende u uw vrouw allang toen u trouwde? 
Zijn u of uw vrouw eerder getrouwd geweest? 
Hoeveel kinderen heeft u? 
Geboorteregeling? Sexuele problemen? 
Zijn er moeilijl&eden thuis? 
Kunt u goed opschieten met uw familie, schoon
familie en buren? 
Bent u gelukkig getrouwd? 
Bent u tevrelden met uw behuizing? 
Voelt u zich gelukkig of ongelukkig? 
Wat zijn uw grootste moeilijl&eden? 
Komt u regelmatig in de kerk? 

G I Onderzoek 
Ogen: 

visus, astigmatisme, heteroforie, oogbewegingen, 
nystagmus, symptoom Van Van Graefe, oogdruk, 
pupilreacties, fundus en gezichtsveld. 

Mond-keel-neus-oren: 
Gebit, occlusie, neus, keel, doorlichting van de 
bijholten, gehoorscherpte en otoscopie. 
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Orthopedie: 
Wervelkolom, sdhouder- en bekkengordel; plat
voeten. 

Neurologie: 
Reflexen (cornea, kpr, apr, voetzool, buik); vin
ger-neusproef, knijpkracht, tremoren, Romberg; 
trigeminusdrukpunten. 

Psychiatrie: 
Algemene indruk van de persoonlijldJ.eid; intelli
gentie. 

Interne geneeskunde: 
Lengte, gewicht, type, bloeddruk, hals, thorax, 

Tonsillitis 

abdomen; rectaal en vaginaal onderzoek 

II Onderzoek tijdens de aanval 
Pols, bloeddruk, temperatuur,transpiratie, huids
kleur, scotomen, oogboldruk; reactie op eenzijdig 
dichtdrukken van de a. carotis. 

III Laboratoriumonderzoek 
urine: albumen, reductie, soortelijk gewicht, sedi
ment ell urobiline; 
bloed: bezinkingssnelheid van de erytrocyten, 
hemoglobinegehalte en Wassermannreactie. 

H Specialistische onderzoekingen. 
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Kort na de opridhting van het Nederlands Huisart
sen Genootschap is in het centrum Twente het idee 
naar voren gekomen een onderzoek te doen naar de 
waarde van versc'hillende therapieen bij tonsillitis. 
Hierbij bleek, dat voor het beanlwoorden van deze 
vraag een groot aantal deelnemers nodig was. Door 
dit onderzoek te koppelen aan een ander, dat in het 
centrum Leiden al enige tijd gaande was, werd de 
opzet voor een jaaronderzoek bruikbaar. Na het 
verloskunde- en het abortusonderzoek ditmaal een 
onderzoek betreffende een ziekte, die - zeker in 
zijn ongecompliceerde vonn - geheel op het ter
rein van de huisarts ligt. 
Tonsillitis is een aandoening, 'die op zichzelf niet 
langdurig en niet levenbedreigend is. Over de beste 
therapie bestaat geen eenstemmighefd, vandaar dat 
een groat aantal geneesmiddelen hiervoor wordt 
aangeraden en gebruikt, varierend van acetosal, 
gorgeldrarrken en vele soorten zuigtabletten, tot 
chemot'herapeutica en antibiotica. De oorzaak van 
tonsillitis kan zeer verschillend zijn en uit de symp
tomatologie is de verwekker meestal niet op te 
maken. 
Behalve 'de vroege complicaties als peritorrsillair 
a:bces, otitis media en sinusitis, waarvoor een af
doende beharrdeling meestal nog mogelijk is, zijn e[ 
de late complicaties, polyarthritis rheumatica acuta 
en acute glomerulonephritis, die weI levenbedrei
gend zijn en waartegen geen causale therapie be
kend is. 
Naast de vraag naar de beste therapie voor de ge
nezing van tonsillitis, komt de gedachte naar voren 
of het zinvolzou zijn de late complicaties, gezien 
hun waarschijnlijk geringe aantal, door toepassing 
van bepaalde geneesmiddelen te voorkomen. Daar-

* Inleiding, gehouden namens de tonsillitiswerkgroep op het 
congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap te 
Utrecht, 26 november 1960. 

tegen'Over staat immers het gevaar van de allergie 
en de sensibilisatie door het geneesmiddel, waar
over slechts weinig cijfers bekend zijn. Trouwens, 
oak over het aantallate complicaties in de algemene 
praktijk zijn vrijwel geen gegevens beschikbaar. 

De volgerrde vragen komen dus naar voren: 

Hoe groot is eigerrlijk het aantal complicaties na 
tonsillitis? Het antwoord op deze vraag moeten 
wij namelijk afwegen tegen het antwoord op de 
volgende vraag. 
Welke bijwerkingen heeft het geneesmiddel bij 
deze indicatie en in welk percentage komen de
ze voor? 
Daarnaast komt het probleem van die patienten 
met acuut reuma en acute nephritis, die tevoren 
niet voor keelklachten onder behandeling zijn ge
weest; immers, hierbij is preventie onmogelijk. 
Tenslotte is het van belang te weten of het moge. 
lijk is het optreden van complicaties na tonsillitis 
op enigerlei wijze te voorspellen uit het klinisch 
beeld van de keelinfectie. 

Het ligt in de bedoeling bij het landelijk, zogenaam
de extensieve, onderzoek te proberen op bovenge
noemde vragen een antwoord te verkrijgen. Dit on
derzoek zal betrekking hebben op een vergelijkend 
geneesmidldelenonderzoek tussen acetosal, een oraal 
bismuthpreparaat, sulfapreparaten en penicilline bij 
tonsillitis. Het gebruik van elk der genoemde ge
neesmiddelen kan op goede gronden worden verde
digd zie (1960) huisarts en wetenschap 3, 405. 
Daarnaast zal eenzogenaamd intensief onderzoek 
plaatsvinden in een vijftiental praktijken met als 
doelstelling een oIJiderzoek te doen naar de aetiolo
gie van tonsillitis, dus onder andere naar het per
centag.e, dat door de streptococcus haemolyticus 
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