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Keelpijn

Keelontsteking, corpus 
alienum, Ziekte van Pfeiffer, 
keelpijn door hooikoorts 
NIET: Kwijlen en hoorbare 
ademhaling, veel bloed 
ophoesten

Enkelverzwikking, 
-verstuiking
Enkelverzwikking, 
-verstuiking, sportblessure, 
door de enkel gegaan 
NIET:  HET

Overgeven/spugen

Braken en misselijkheid. 
Ook i.c.m. diarree 
NIET: Hevig bloedbraken, 
diabetes i.c.m. braken, hevige 
buikpijn

Insectenbeten

Insectenbeten, tekenbeten en 
eikenprocessierups
NIET: Analfylaxie, zwelling/
steek mondholte, kortademig, 
Quincke’s oedeem

Corona

In een paar dagen steeds ziek-
er, benauwd, meer dan 3 dgn 
koorts, risicogroep
NIET: Ernstig ziek

Oogklachten

Rood oog, lasoog, klachten 
door hooikoorts, ontsteking 
ooglid, hematoom, dubb-
elzien NIET: Doorboord oog, 
loog of zuur in oog, uitval 
gezichtsveld, lens niet uit het 
oog kunnen krijgen

Huidklachten

Huidklachten Netelroos, 
wondroos, huiduitslag, kren-
tenbaard, gordelroos, abces 
NIET: Petechiën i.c.m. koorts 
of ziek zijn

Brandwonden

Brandwonden door vuur, vet, 
elektriciteit, kokend water, 
fornuis, etc. 
NIET: Door chemische stof, 
aan oog of oor, inhalatietrau-
ma, >5% lichaamsopp

Medicatievragen

Herhaalrecept, bij- werkingen, 
verkeerd of te laat gebruik 
NIET: Bijwerkingen zijnde 
gezwollen tong/lippen/keel, 
drukkend gevoel op borst, 
hartkloppingen, blauwe 
lippen

Hoesten

Hoesten Astma, kinkhoest, 
hoesten door verkoudheid 
, hoesten door hooikoorts 
NIET: Koude rilling, veel bloed 
ophoesten

Been, knie, heup en 
voet
Dik been, roodheid, artrose, 
kneuzing, gewricht
NIET: Neurologische uitval, 
verdenking ischemie, HET

Koorts

NIET: Petechiën en koorts, 
koorts >42 graden, ontroost-
baar huilen, aanhoudend 
braken.

Volwassenen (16+)Kinderen vanaf 6 mnd

Keelpijn

Keelontsteking, corpus 
alienum, Ziekte van Pfeiffer, 
keelpijn door hooikoorts 
NIET: Kwijlen en hoorbare 
ademhaling, corpus alienum 
gevaarlijk/met klachten, veel 
bloed ophoesten

Overgeven/spugen

Braken en misselijkheid. 
Ook i.c.m. diarree 
NIET: Hevig bloedbraken, 
diabetes i.c.m. braken, hevige 
buikpijn

Insectenbeten

Insectenbeten, tekenbeten en 
eikenprocessierups
NIET: Analfylaxie, zwelling/
steek mondholte, kortademig, 
Quincke’s oedeem

Corona

In een paar dagen steeds 
zieker, benauwd, meer dan 3 
dgn koorts, risicogroep
NIET: Ernstig ziek

Oogklachten

Rood oog, lasoog, hooikoorts, 
ontsteking ooglid, hematoom, 
dubbelzien 
NIET: Doorboord oog, loog of 
zuur in oog, uitval 
gezichtsveld, lens niet uit het 
oog kunnen krijgen

Huidklachten

Huidklachten Netelroos, 
wondroos, huiduitslag, 
krentenbaard, gordelroos, 
abces 
NIET: Petechiën i.c.m. koorts 
of ziek zijn

Brandwonden

Brandwonden door vuur, vet, 
elektriciteit, kokend water, 
fornuis, etc. 
NIET: Door chemische stof, 
aan oog of oor, inhalatie
trauma, >5% lichaamsopp

Medicatievragen

Recept*, bijwerkingen, 
verkeerd of te laat gebruik 
NIET: Bijwerkingen zijnde 
gezwollen tong/lippen/keel, 
drukkend gevoel op borst, 
hartkloppingen, blauwe 
lippen
* uitzondering Rijnmond

Hoesten

Hoesten Astma, kinkhoest, 
hoesten door verkoudheid, 
hoesten door hooikoorts 
NIET: Koude rilling, veel bloed 
ophoesten

Been, knie, heup en 
voet
Dik been, roodheid, artrose, 
kneuzing, gewricht
NIET: Neurologische uitval, 
verdenking ischemie, HET

Koorts

NIET: Petechiën en koorts, 
koorts >42 graden, 
ontroostbaar huilen, 
aanhoudend braken
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Wonden

Wonden, snijwonden, schaaf-
wonden, bijtwonden, steek-
wonden NIET: HET, pene-
trerend letsel, vocht/bloed uit 
oren, neurologische uitval en 
vegetatieve verschijnselen

Vallen, stoten, kneu-
zingen
blessures, kneuzingen, ver-
stuikingen, verzwikkingen, 
gebroken teen NIET: o.a. 
HET, neurologische uitval, 
vegetatieve ver- schijnselen, 
trauma buik i.c.m. zwanger of 
bloed in urine

UWI

Blaasontsteking, mictieklacht-
en NIET: Mannen, hevige buik-
pijn, koude rilling, zwanger 
>36 weken en buikpijn,

Koorts

NIET: Petechiën en koorts, 
koorts >42 graden, ontroost-
baar huilen, aanhoudend 
braken.

Rug-, nek- en 
schouderklachten
Lage rugpijn, hernia, schoud-
erklachten, nekpijn NIET: HET, 
doof gevoel rijbroekgebied, 
hevige pijn in bovenrug, 
hevige buikpijn, vegetatieve 
verschijnselen, urineretentie

Wonden

Wonden, snijwonden, 
schaafwonden, bijtwonden 
NIET: HET, penetrerend letsel, 
vocht/bloed uit oren, neurol-
ogische uitval en vegetatieve 
verschijnselen

Vallen, stoten, 
kneuzingen
Blessures, kneuzingen, 
verzwikkingen, gebroken teen 
NIET: o.a. HET, neurologische 
uitval, vegetatieve ver-
schijnselen, trauma buik i.c.m. 
zwanger of bloed in urine

UWI

Blaasontsteking, 
mictieklachten 
NIET: Mannen, hevige buik
pijn, koude rilling, zwanger 
>36 weken en buikpijn

Oorklachten

Oorontsteking, ontsteking 
oorschelp, loopoor, corpus 
alienum
NIET: koorts i.c.m. 
meningeale prikkeling, 
ontroostbaar huilen

Rug-, nek- en 
schouderklachten
Lage rugpijn, hernia, 
schouderklachten, nekpijn 
NIET: HET, doof gevoel 
rijbroekgebied, hevige pijn 
in bovenrug, hevige buikpijn, 
urineretentie

Vallen, stoten, kneu-
zingen
blessures, kneuzingen, ver-
stuikingen, verzwikkingen, 
gebroken teen NIET: o.a. 
HET, neurologische uitval, 
vegetatieve ver- schijnselen, 
trauma buik i.c.m. zwanger of 
bloed in urine

Obstipatie 

NIET: Hevige buikpijn, hevig 
rectaal bloedverlies, melena 
i.c.m. koorts

Enkelverzwikking, 
-verstuiking
Enkelverzwikking, 
-verstuiking, sportblessure, 
door de enkel gegaan 
NIET:  HET

Corona

In een paar dagen steeds ziek-
er, benauwd, meer dan 3 dgn 
koorts, risicogroep
NIET: Ernstig ziek

Buikpijn

NIET: zwanger, (verdacht)
aneurysma, hevig(e) buikpijn/
bloedbraken/rectaal bloedver-
lies, pijn thorax, trauma buik
i.c.m. pijn >4, uitstraling boven
diafragma, koude rillingen,
meleana i.c.m. vegetatieve
verschijnselen.

Diabetesklachten 

Hypo, hyper, fout bij
medicatiegebruik
NIET: glucose <3,5 mmol/l,
braken i.c.m. gebruik
insuline, verward i.c.m.
glucose >15mmol/l

Hoofdpijn

NIET: neurologische uitval, 
acuut ontstane of onbekende 
hevige hoofdpijn, petechiën, 
meningeale prikkeling

Holteontsteking

(vermoeden van) sinusitis

NIET: Acuut ontstane of 
onbekende hevige hoofd-
pijn, meningeale prikkeling, 
petechiën


