
Etiket patiëntgegevens 

1. Bij wiE BEnt u al EErdEr gEwEEst voor hoofdpijnklachtEn? (mEErdErE antwoordEn mogElijk)  

 Huisarts    Neuroloog    KNO-arts    Tandarts    Psycholoog

 Anders, namelijk:

2. BEnt u al EEns BEhandEld door EEn

 Fysiotherapeut   Mensendiecktherapeut   Chiropractor   Acupuncturist   Alternatieve therapeut

 Anders, namelijk:

3. BurgErlijkE staat

 Gehuwd     Ongehuwd

4. voor vrouwEn: BEnt u zwangEr?

 Ja     Nee

5. hEEft u wErk BuitEnshuis?

 Ja, vrijwilligerswerk, namelijk:

 Ja, betaalde baan, namelijk:

 Nee, ik volg een opleiding/zit op school:

 Nee, ik ben werkloos

6. hEEft u EEn wao-uitkEring?

 Nee (ga naar vraag 8)

 Ja, volledig

 Ja, gedeeltelijk
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7. in vErBand mEt wElkE klachtEn hEEft u EEn wao-uitkEring?

8. rookt u?

 Ja, per dag sigaretten/sigaren/pijp

 Nee

 Nee, gestopt sinds 

9. hoEvEEl koppEn koffiE En/of glazEn cola drinkt u pEr dag?

 Ik gebruik geen koffie en/of cola

 Ik drink    koppen koffie en/of    glazen cola per dag

10. hoEvEEl koppEn thEE of icE tEa drinkt u pEr dag?

 Ik drink geen thee/ice tea

 Ik drink    koppen thee en/of ice tea per dag

11. gEBruikt u alcohol?

 Nee

 Ja,    glazen per dag

 Ja, maar niet elke dag; ongeveer    glazen per week

12. gEBruikt u drugs?

 Nee

 Ja

13. hoE lang hEEft u al hoofdpijnklachtEn?

14. hEEft u één soort hoofdpijn of mEErdErE?

 Één

 Meerdere

in de volgende vragen gaat het om hoofdpijn waar u het meeste last van heeft.

15. komt dE hoofdpijn in aanvallEn voor?

 Nee

 Ja

16. als u hoofdpijnaanvallEn hEEft...

de aanvallen duren gemiddeld:

 0 tot 4 uur

 4 tot 72 uur

 72 uur tot 7 dagen

 Langer dan 7 dagen

hoe vaak heeft u dan een aanval?

 Minder dan 1 keer per jaar

 1 tot 4 keer per jaar

 5 tot 11 keer per jaar

 1 keer per maand

 2 tot 4 keer per maand

 3 tot 5 keer per maand

 1 tot 2 keer per maand

 3 tot 5 keer per maand

 Iedere dag

 Iedere dag, maar meerdere aanvallen per dag

 Iedere dag, maar meerdere aan vallen per uur



17. hEEft u vóór dE hoofdpijn BEgint last van (mEErdErE antwoordEn mogElijk)

 Lichtflitsen, vlekken voor de ogen, schitteringen

 Stoornissen van de spraak

 Tintelingen, verlammingen of zwakte in een arm/been of lichaamshelft

 Geen van bovenstaande (ga naar vraag 20)

18. hoE lang durEn dEzE vErschijnsElEn?

 0 tot 15 minuten

 15 tot 30 minuten

 30 tot 60 minuten

 Langer dan 60 minuten, namelijk    minuten

19. hoE vaak trEdEn dE vErschijnsElEn (gEnoEmd Bij vraag 17) op als u hoofdpijn krijgt?

 Bijna altijd

 Bij ongeveer de helft

 Soms

20. aan wElkE kant zit dE hoofdpijn mEEstal?

 Altijd aan dezelfde kant

 Aan één kant, maar wisselend links of rechts

 Aan beide kanten

21. kunt u aangEvEn waar in hEt hoofd dE pijn mEEstal zit?

 Voorhoofd

 Achterhoofd/nek

 Boven op het hoofd

 Boven/achter het oog

 Zijkant van het hoofd/slaap

 Niet goed aan te geven

22. hoE Ernstig is dE hoofdpijn mEEstal?

 Licht

 Licht tot matig

 Matig

 Matig tot ernstig

 Ernstig

 Zeer ernstig

23. nEEmt dE Ernst van dE pijn toE Bij lichamElijkE activitEit, zoals BijvoorBEEld traplopEn?

 Ja

 Nee

24. hoE voElt dE hoofdpijn aan?

 Kloppend/bonzend

 Stekend/priemend

 Als een band om het hoofd/knellend

 Zeurend

 Anders, namelijk



25. hEEft u tijdEns dE hoofdpijn last van (mEErdErE antwoordEn mogElijk):

 Misselijkheid

 Overgeven

 Licht

 Geluid

 Bepaalde geuren

 Hangend ooglid

26. op wElk momEnt van dE dag hEEft u hoofdpijn?

 De hele dag

 Als ik ‘s ochtends wakker word/opsta

 In de middag

 In de avond

 Ik word er ’s nachts wakker van

 Het wisselt sterk

27. komt Er hoofdpijn in dE familiE voor?

 Nee

 Ja, aan vaders/moeders kant

 Ja, bij zus/broer/kind

als u ‘ja’ aankruiste, gaat het daarbij om dezelfde soort hoofdpijn als de uwe?

 Ja     Nee     Weet ik niet

28. hEEft dE hoofdpijn EEn vErBand mEt dE mEnstruatiEpEriodE?

 Niet van toepassing

 Nee

 Ja

 Soms

gebruikt u de pil?

 Ja     Nee

29. kunt u omstandighEdEn aangEvEn waarondEr u mogElijk hoofdpijn krijgt? of ondEr invloEd van/na gEBruik van:

 Nee

 Ja, namelijk

30. gEBruikt u pijnstillErs/ of andErE mEdicijnEn tEgEn dE hoofdpijn?

 Nee

 Ja, ik gebruik momenteel (naam medicijnen)

 Gezwollen ooglid

 Rood en/of tranend oog

 Nauwe pupil

 Loopneus of verstopte neus

 Zweten op voorhoofd of gezicht



31. hoE vaak gEBruikt u pijnstillErs tEgEn dE hoofdpijn?

 Iedere dag 1 keer

 Iedere dag meerdere keren nl    per dag

 Minder dan 1 keer per maand

 1 tot 3 dagen per maand

 1 tot 2 dagen per week

 3 tot 5 dagen per week

32. hEEft u in hEt vErlEdEn andErE pijnstillErs tEgEn dE hoofdpijn gEBruikt dan dE huidigE?

 Nee

 Ja, ik gebruikte

(via apotheek of huisarts evt. namen opvragen)

33. hEEft u ooit EEn (Ernstig) hoofd- of nEklEtsEl gEhad? EEn hErsEnschudding?

 Nee

 Ja, en wel    in    (jaartal)

34. wElkE mEdicijnEn gEBruikt u BEhalvE uw hoofdpijnmEdicatiE? (BijvoorBEEld vanwEgE hogE BloEddruk, suikErziEktE, Etc.)


