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PATIËNT
Gisteren toen ik uit school
kwam voelde ik dat het pijn
deed als ik ging praten. Nu heb
ik nog steeds keelpijn. Vannacht
heb ik erg moeten hoesten.
Mijn moeder zegt dat ik koorts
heb. Hoewel ik niet heb gesport
lijkt het wel zo want ik heb
spierpijn. Ik ben ook hartstikke
moe. Vanmorgen had ik ook
erge hoofdpijn.

PATIËNT
Gisteren ben ik met mijn familie
lekker pizza gaan eten in de
stad. Dat was heel gezellig en ik
voelde me helemaal niet ziek.
Sinds vanmorgen voel ik me
helemaal niet lekker. Ik hebt
buikpijn en moest al een paar
keer overgeven. Eigenlijk begon
het vannacht al, ik werd wakker
van de buikpijn. Mijn vader en
moeder voelen zich ook niet
lekker. Ik heb geen koorts, zegt
mijn moeder.

------------------------------------------

------------------------------------------

Jij begint het gesprek met de
dokter met:
“Ik voel me niet zo lekker”

Jij begint het gesprek met de
dokter met:
“Ik voel me niet zo lekker”
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DOKTER
Griep
Mensen met griep zijn vaak
opeens ziek terwijl ze zich een
paar uur geleden nog goed
voelden. Ze hebben koorts en ze
hebben vaak hoofdpijn. Ook
hebben ze vaak last van
spierpijn en zijn ze heel erg
moe. Vaak begint de griep met
keelpijn. Ook moeten mensen
met griep vaak hoesten. Soms
zijn de mensen in hun omgeving
ook ziek.

DOKTER
Voedselvergiftiging
Mensen met voedselvergiftiging
zijn altijd opeens ziek terwijl ze
zich een paar uur geleden nog
goed voelden. Bijna altijd zijn er
andere mensen in de omgeving
ook ziek. Vaak hebben mensen
in de uren voordat ze ziek
werden iets bijzonders gegeten
of zijn ze naar een restaurant
gegaan. Ze hebben meestal
geen koorts of keelpijn en
hoeven niet te hoesten.

De patiënt begint het gesprek.
Reageer met:
“Wat vervelend! Ik ga uitzoeken wat voor ziekte
je hebt!”
Stel de patiënt daarna gesloten vragen om er
achter te komen wat voor ziekte ze heeft.
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Ik voel me
niet zo
lekker!

Wat vervelend! Ik
ga uitzoeken wat
voor ziekte je hebt.

Start

Heb je last van je keel?
(hoesten, keelpijn)

nee

Heb je last van je buik?
(diarree, buikpijn)

ja

ja
Heb je 1 of meer van de
volgende klachten?
Koorts, spierpijn, moeheid,
hoofdpijn

nee

Zijn je klachten snel begonnen?
(binnen enkele uren)
nee

ja

ja

Je hebt
waarschijnlijk
keelpijn door een
verkoudheidsvirus.
Dat gaat meestal
snel vanzelf over.

De dokter weet nog
niet wat je hebt en
zal je verder gaan
onderzoeken.

Zijn je klachten snel begonnen?
(binnen enkele uren)
ja

Je hebt waarschijnlijk
griep. Dat gaat meestal
snel vanzelf over.

nee

De dokter weet nog
niet wat je hebt en zal
je verder gaan
onderzoeken.

Ben je ziek geworden nadat je
uit eten bent geweest, en zijn
andere mensen in je omgeving
ook ziek?
ja

Je hebt waarschijnlijk
een voedselvergiftiging.
Dat gaat meestal snel
vanzelf over.

nee

De dokter weet nog
niet wat je hebt en zal
je verder gaan
onderzoeken.
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PATIËNT
Al sinds ik een baby was heb ik
een hele droge huid. Ik moet
hem vaak insmeren. Soms krijg
ik erge jeuk en als ik krab dan
komen er blaasjes. Eigenlijk
wordt de jeuk alleen maar erger
als ik krab. De meeste jeuk heb
ik in mijn nek, bij mijn polsen en
ellebogen.

PATIËNT
Ik heb sinds een paar dagen
opeens veel jeuk op mijn hoofd.
Andere kinderen in de klas
hebben het ook. Verder heb ik
nergens jeuk. Ik hoopte dat het
vanzelf weg zou gaan maar dat
is niet zo. Mijn moeder heeft op
mijn hoofd gekeken en zei dat
ze witte dingetjes op mijn hoofd
zag.

------------------------------------------

------------------------------------------

Jij begint het gesprek met de
dokter met:
“Ik heb zo’n jeuk op mijn hoofd”

Jij begint het gesprek met de
dokter met:
“Ik heb zo’n jeuk op mijn hoofd”
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DOKTER
Eczeem
Mensen met eczeem hebben
vaak al sinds ze heel klein zijn
last van jeuk op bepaalde
plaatsen. Ze hebben niet altijd
jeuk. De jeuk zit vaak in de nek,
bij de polsen, in de plooien van
de ellebogen en bij de enkels.
Mensen met eczeem hebben
vaak een erg droge huid. Vaak
hebben de ouders of
broertjes/zusjes het ook. Het is
niet besmettelijk.

DOKTER
Hoofdluis
Hoofdluis is erg besmettelijk en
hierdoor hebben meerdere
kinderen in een klas last van
jeuk op hetzelfde moment. Als
je tussen je haren kijkt kun je de
hoofdluis zien: het zijn kleine
witte beestjes. De jeuk ontstaat
door een allergische reactie van
ons lichaam tegen het speeksel
van de hoofdluis.

De patiënt begint het gesprek.
Reageer met:
“Wat vervelend! Ik ga uitzoeken wat voor ziekte
je hebt!”
Stel de patiënt daarna gesloten vragen om er
achter te komen wat voor ziekte ze heeft.
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Ik heb zo’n
jeuk op mijn
hoofd!

Wat vervelend! Ik
ga uitzoeken wat
voor ziekte je hebt.

Start

nee
Heb je alleen jeuk op je hoofd?

Heb je ook jeuk in je nek of
rond je ogen?

ja

ja

Hebben andere kinderen in de
klas ook jeuk op hun hoofd?
nee

Heb je ook jeuk op andere
plaatsen op je lichaam zoals
polsen of enkels?

ja

ja

De dokter weet nog
niet wat je hebt en
zal je verder gaan
onderzoeken.

De dokter weet nog
niet wat je hebt en
zal je verder gaan
onderzoeken.

Zitten er kleine witte beestjes
tussen je haren?
ja

Je hebt waarschijnlijk
hoofdluis.

nee

nee

De dokter weet nog
niet wat je hebt en zal
je verder gaan
onderzoeken.

Heb je dit soort jeuk wel vaker
gehad, misschien zelfs wel sinds
je geboren bent?
ja

Je hebt waarschijnlijk
eczeem.

nee

De dokter weet nog
niet wat je hebt en zal
je verder gaan
onderzoeken.
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