
 

Tandletsel 

Voorbeeld medische anamnese 
 

De vragen in deze 
voorbeeldanamnese zijn in drie 
categorieën ingedeeld: 
 Vragen voor alle patiënten met 

tandletsel. 

 Vragen afhankelijk van de situatie. 

 Vragen voor patiënten van 40 jaar 

en ouder of als antwoorden op de 
voorgaande vragen hiertoe 

aanleiding geven. 

Tijdens het afnemen van de anamnese 
wordt zo veel als nodig doorgevraagd 

schuingedrukt aangegeven). 

 

Vragen voor alle patiënten met 
tandletsel 
 Bent u goed gezond? 

 Bent u onder behandeling van de 
huisarts of een specialist? 
Zo ja, waarvoor? 

 Bent u wel eens opgenomen 
geweest in een ziekenhuis? 

Zo ja, waarvoor? 

 Gebruikt u medicijnen of 
homeopathische middelen (ook die 
van de drogist)? 

Zo ja, welke, sinds wanneer en in 

welke dosering? Aspirine? Ascal? 

Orale anticonceptiva? 

  Bent u allergisch voor bepaalde 
stoffen? 

Zo ja, voor welke stoffen? Hoe en 

waar is dat vastgesteld? Welke 
reactie heeft u gehad? 

 

Vragen afhankelijk van de 
situatie 
 Is het mogelijk dat u in verwachting 

bent? 

 Zijn er wel eens tanden of kiezen bij 
u getrokken? 

Zo ja, hoe is dat gegaan (Allergie? 
Nabloeding?) 

Vragen voor patiënten van 40 
jaar en ouder of als antwoorden 
op de voorgaande vragen 
hiertoe aanleiding geven: 
 Lijdt u, of heeft u ooit geleden aan 

aandoeningen aan het hart, de 
hartkleppen, de longen, de lever, de 

nieren, de schildklier of de 

bloedvaten? 

Zo ja, waaruit bestaat/bestond de 
aandoening, wat is/werd eraan 

gedaan en bij wie bent/was u onder 

behandeling/controle? 

 Lijdt u, of heeft u ooit geleden aan 
epilepsie, tuberculose, hepatitis, 

huid- of geslachtsziekte? 

Zo ja, waaruit bestaat/bestond de 

aandoening, wat is/werd eraan 
gedaan en bij wie bent/was u onder 

behandeling/controle? 

 Heeft u last van hoge bloeddruk en 
zo ja, wordt u hiervoor behandeld? 

Zo ja, hoe hoog/laag is deze 
gemiddeld? 

 Heeft u acuut reuma gehad? 
Zo ja, heeft u daardoor een 

hartklepbeschadiging gekregen? 

 Heeft u suikerziekte? 

Zo ja, bent u goed en stabiel 
ingesteld? 

 Gebruikt u insuline? 

 Heeft u een kunstgewricht, 
kunsthartklep of vaatprothese? 

Zo ja, heeft u antibiotica nodig? 

 Heeft u een verhoogde neiging tot 
bloeding of gebruikt u 
bloedverdunners? 

Zo ja, waar is dat vastgesteld? Staat 

u onder controle van de 
trombosedienst?  

Zo ja, wanneer bent u voor het laatst 

gecontroleerd? 

 

  



 

Tandletsel 

Trauma anamnese 
 
Voor een inschatting van de omvang van 

het letsel, de noodzaak tot 
tetanusprofylaxe en de prognose zijn de 

volgende vragen van belang: 

 Wanneer vond het trauma plaats? 

 Waar vond het trauma plaats? 

 Hoe is het trauma ontstaan? 

 Is de patiënt al eerder behandeld 
voor een dergelijk trauma? 

 Heeft de patiënt ooit eerder 
traumata aan gebitselementen 
gehad?  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Bij voorkeur worden deze vragen aan de 

patiënt zelf gesteld. 

 
Op basis van de antwoorden kan een 

indruk worden verkregen of er sprake is 

van cerebrale 
schade. 


