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u bent niet alleenu bent niet alleen
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Migraine: u bent niet alleenMigraine: u bent niet alleen

Migraine is de één van de meest voorkomende neurologische aandoeningen.  

Ze vertegenwoordigt ongeveer 20 % van alle neurologische consultaties.

In België kwam een recente Waalse studie uit op een éénjaarsprevalentie van 
25,8 %, en naar schatting krijgt ongeveer één op de vijf Belgen vroeg of laat last 
van migraine. 

Migraine treft gemiddeld 12 tot 
15 % van de wereldbevolking. 

Uit de internationale statistieken blijkt dat vrouwen vaker 
getroffen worden dan mannen (respectievelijk 34 % en 18 %). 

Migraine kan op elke leeftijd toeslaan, al is de prevalentie het hoogst in de groep 
van 20 tot 45 jaar. 

Er is vaak een erfelijke belasting; veel patiënten hebben een moeder of vader die 
ook aan migraine lijdt.

1515%

1818%3434% >>

Ondanks deze hoge prevalentiecijfers voor migraine, Ondanks deze hoge prevalentiecijfers voor migraine, 
wordt de last die het voor de patiënt veroorzaakt al te vaak wordt de last die het voor de patiënt veroorzaakt al te vaak 
geminimaliseerd, verwaarloosd en slecht begrepen.geminimaliseerd, verwaarloosd en slecht begrepen.

Wist u 

dat ...

Wist u 

dat ...

... migraine op de 6de plaats staat van meest 
invaliderende aandoeningen volgens de Wereld-
gezondheidsorganisatie?

... voor iemand van 25 jaar die 8 migrainedagen per 

maand heeft, dit meer dan 5 verloren levensjaren 
vóór de leeftijd van 45 betekent?

... hoe grondiger uw kennis over de aandoening en de 
behandelingsmogelijkheden, hoe beter u gewapend 
bent om erover te praten met uw behandelende arts en 
om samen de voor u meest geschikte beslissingen te 
nemen?
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De juiste diagnose  De juiste diagnose  

stellen: een belangrijke stellen: een belangrijke 

eerste stap naar  eerste stap naar  

een aangepaste een aangepaste 

behandeling behandeling 
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De juiste diagnose stellenDe juiste diagnose stellen

 ER BESTAAN VERSCHILLENDE  

     SOORTEN HOOFDPIJN 

Voor wie regelmatig last heeft van 
hevige hoofdpijn, is het belangrijk is om 
de juiste diagnose te krijgen van een 
arts. Andere mogelijke onderliggende 
oorzaken moeten uitgesloten worden. 
Het gaat hier om een essentiële stap 
naar een aangepaste en doeltreffende 
behandeling. Maar hoe kunnen artsen 
migraine vaststellen en de verschillende 
vormen identificeren?

MigraineMigraine SpanningshoofdpijnSpanningshoofdpijn
Tijdspatronen Episodische migraine

• Terugkerende episodes (aanvallen) 
die 4 uur tot 3 dagen aanhouden.

• Vaak 1-2 keer per maand, maar 
variërend van 1 keer per jaar tot 2 
keer per week.

• Symptoomvrij tussen de aanvallen.

Chronische migraine
• Hoofdpijn >15 dagen per maand, 

waarbij criteria voor migraine ten 
minste 8 dagen zijn voldaan.

Episodische spanningshoofdpijn
• Terugkerende episodes (aanval-

len) die uren tot een aantal dagen 
aanhouden.

• 1 tot 14 dagen per maand.
• Symptoomvrij tussen de aanvallen.

Chronische spanningshoofdpijn
• > 15 dagen per maand.
  (regelmatig overdag en dan 

afnemend).

Kenmerken • Vaak éénzijdige en/of kloppende 
hoofdpijn.

• Kan éénzijdige hoofdpijn zijn, maar 
vaker hoofdpijn over het hele hoofd 
die kan gepaard gaan met nekpijn.

• Wordt typisch omschreven als druk-
kende/spannende hoofdpijn.

Intensiteit • Matig tot ernstig. • Licht tot matig.

Geassocieerde 
symptomen

• Vaak misselijkheid en/of braken.
• Vaak overgevoeligheid voor licht 

en geluid.

• Geen (zeker geen misselijkheid, 
soms wat overgevoeligheid voor 
licht of geluid).

Reactief gedrag • Vermijden van fysieke activiteit 
(misschien bedrust).

• Zoekt donkere ruimte en rust op.

• Geen.

Bron : Aanpak migraine in de huisartsenpraktijk, Domus Medica, 2010

Migraine wordt 
gekenmerkt door acute 
aanvallen met een 
doorgaans éénzijdig 
voorkomende, 
kloppende hoofdpijn ...
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 DE VERSCHILLENDE GEZICHTEN VAN MIGRAINE 

Uw arts zal een diagnose stellen op basis van de specifieke criteria voor migraine 
en van een medische evaluatie. 
Migraine komt voor in verschillende vormen en heeft ook niet altijd dezelfde 
graad van ernst. 

Ze kan episodisch of chronisch zijn, en gaat soms gepaard met 
neurologische stoornissen, zoals de symptomen die gewoonlijk optreden bij 
migraine met aura.

Migraine zonder aura komt van alle vormen het meest voor, Migraine zonder aura komt van alle vormen het meest voor, 
met name bij ongeveer 80 % van alle migrainepatiënten. met name bij ongeveer 80 % van alle migrainepatiënten. 

Ze wordt gekenmerkt door acute aanvallen met een doorgaans éénzijdige, 
kloppende hoofdpijn die onder meer kan gepaard gaan met misselijkheid 
en een overgevoeligheid voor licht en geluid.

Mensen met migraine gaan zich tijdens een aanval  daardoor liefst afzonderen 
in een donkere en stille omgeving.

 DE JUISTE DIAGNOSE STELLEN:  

      EEN ESSENTIËLE STAP NAAR EEN AANGEPASTE BEHANDELING 

In een eerste fase zal de arts grondig uw medische voorgeschiedenis nagaan, 
om op die manier komen tot het stellen van de juiste diagnose. 

Hij/zij zal u onder meer vragen stellen 
over: 

üü	De aard en de plaats van de pijn 

üü De andere symptomen waarmee de 
hoofdpijn gepaard gaat 

üü De frequentie en de duur van de pijn

üü De oorzaken en eventuele uitlokkende 
factoren

üü De pijnstillers en andere 
geneesmiddelen die u momenteel neemt

en 

üü		Voorafbestaande ziekten en gelijktijdig 

voorkomende aandoeningen.
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 GOED OM TE WETEN! HET BELANG VAN EEN HOOFDPIJNDAGBOEK

Hebt u vaak last van  hoofdpijn, dan kunt u uw arts helpen bij het stellen van 
de diagnose door gedurende een aantal weken een dagboek bij te 
houden waarin u de frequentie van uw hoofdpijn noteert. 

Op die manier bent u optimaal voorbereid als u op consultatie gaat. 
U kunt de bovengenoemde basiscriteria (frequentie en duur van de pijn, aard, 
plaats, uitlokkende factoren …) gebruiken als leidraad. 

Naam : ............................................................................................................................ Maand : ...............................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Migraine (M)
Hoofdpijn (H)

HP-Score

Menstruatie

Acute
medicatie

Naam : ............................................................................................................................ Maand : ...............................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Migraine (M)
Hoofdpijn (H)

HP-Score

Menstruatie

Acute
medicatie

Naam : ............................................................................................................................ Maand : ...............................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Migraine (M)
Hoofdpijn (H)

HP-Score

Menstruatie

Acute
medicatie

A simple way 
to decode 
your migraine.

Migraine 
Buddy

The #1 migraine app

Over 1 million downloads

Track 
Understand 
Share

Developed and owned by

Novartis Belgium is a distribution 

partner of the Migraine Buddy Mobile 

Application developed and owned by 

Healint Pte.

Aan-

rader

Aan-

rader

Er zijn ook tal van apps 
beschikbaar als u een digitale 
versie verkiest boven een 
papieren versie.  

bvb. “Migraine Buddy”bvb. “Migraine Buddy”

(de QR-code vindt u terug 
achteraan in deze brochure) 
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Verschillende Verschillende 

soorten migrainesoorten migraine
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 MIGRAINE MET AURA 

De hoofdpijnfase wordt voorafgegaan door of 
gaat gepaard met: 

ü	ü	Visuele (gezichts)stoornissen, zoals wazig 
zien, flitsende cirkeltjes en vierkantjes, 
zigzaglijntjes, lichtflitsen of sterretjes zien. 

ü	ü	Soms wordt ze gevolgd door gevoels-
stoornissen, zoals prikkelingen en/of 
verdoofd gevoel in een hand, een arm en/of 
aan één kant van het gezicht.

ü	ü	Soms wordt ze gevolgd door (niet blijvende) 
spraakstoornissen, waarbij de patiënt 
moeilijk de juiste woorden vindt. Dit komt 
minder frequent voor. 

De verschillende soorten migraineDe verschillende soorten migraine

 EPISODISCHE MIGRAINE 

Patiënten met episodische migraine hebben minder dan 15 dagen per maand 
last van migrainehoofdpijn (met of zonder aura).

 CHRONISCHE MIGRAINE 

Personen met chronische migraine hebben minstens 15 dagen per maand 
hoofdpijn (en dat sedert minstens drie maanden).
Bovendien voldoen ze minstens 8 dagen per maand aan criteria voor  migraine 
met of zonder aura. 

 MIGRAINE ZONDER AURA 

De hoofdpijn (4 tot 72 uur durend) vertoont minstens twee van de volgende 
kenmerken: 

ü	ü	 Eenzijdige (unilaterale) pijn; het is ook mogelijk dat de pijn tijdens 
de migraine verandert van kant of aan beide kanten (bilateraal) voorkomt.

ü	ü	Kloppende pijn.

ü	ü	Matige tot ernstige pijn.

ü	ü	Bij de minste lichamelijke activiteit (bv. de trap nemen) verergert de pijn.

Migraine zonder aura gaat bovendien 
gepaard met minstens één van de twee 
volgende nevensymptomen:

ü	ü	Misselijkheid en/of braken.

ü	ü	Overgevoeligheid voor licht en geluid.
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MigraineMigraine

en stressen stress
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Migraine en stressMigraine en stress

 AANDACHT BESTEDEN AAN UW WELZIJN 

Ernstige migraine is veel meer dan hevige hoofdpijn! 

De terugkerende pijnaanvallen verstoren brutaal elke gewone 
activiteit en kunnen een aanzienlijke impact hebben op 
dagdagelijkse taken, werk, gezinsleven en contacten met 
vrienden en collega’s.

Migraine vormt dan ook een grote uitdaging voor lichaam 
en geest. Dit blijft niet zonder gevolgen voor de patiënt: 
personen die last hebben van ernstige migraine – vooral als die 

chronisch is – lopen mettertijd meer risico op mogelijk 
ernstige psychische complicaties, zoals een depressie, 
een angststoornis of een burn-out.

Vandaar dat het belangrijk is om dit probleem aan te 
pakken. Alleen door tijdig de voortekens op te sporen, kunt 
u doeltreffende maatregelen nemen om overmatige stress te 
vermijden en op die manier de kans op psychische complicaties 
te verkleinen.

De 
terugkerende 
pijnaanvallen 
verstoren 
brutaal elke 
gewone 
activiteit en 
kunnen een 
aanzienlijke 
impact 
hebben op 
dagdagelijkse 
activiteiten.
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 DE TYPISCHE SIGNALEN VAN STRESS 

Hoe frequenter en hoe langer de pijnaanvallen, hoe meer 
de patiënten het gevoel hebben dat hun strijd tegen 
migraine op voorhand verloren is. 

En het is niet alleen de pijn op zich die enorm veel 
energie opslorpt, ook de vermoeidheid slaat toe. Veel 
migrainepatiënten hebben namelijk ook het gevoel dat 
ze hun dagelijkse taken niet meer aankunnen, of het nu 
op vlak van hun gezin is of op werkvlak. 

De kleinste handeling (zoals koken of boodschappen 
doen) kan te veel worden. Een telefoongesprek voeren of 
gewoon een babbeltje slaan met je huisgenoten is vaak 

Het combineren van 
huishouden, job of schoolwerk 
en sociaal leven kan voor een 
migrainepatiënt een echte 
uitdaging zijn en voor een 
zware last zorgen.
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niet mogelijk. De hersenen weigeren 
gewoonweg om mee te werken.

Migraine gaat gepaard met grote onrust 
op velerlei vlakken.

De angst om niet meer te voldoen als 
partner of ouder enerzijds gaat daarbij 
gepaard met een grote onrust over 
de mogelijke sociale en professionele 
gevolgen anderzijds. 

Patiënten worden voortdurend heen 
en weer geslingerd tussen gezonde 
dagen, waarop men heel normaal 
kan functioneren en  dagen dat men 
volkomen afhankelijk is en zich 
doodziek voelt. 

Deze tegenstrijdige gevoelens zijn lastig 
om mee om te gaan. Men loopt rond met 
heel wat vragen.  

Bestaat het risico dat ik op middellange 
termijn ander werk zal moeten zoeken? 
Kan ik een waarschuwing krijgen of 
ontslagen worden omdat ik te vaak 
afwezig ben of minder goed presteer? 
Welke financiële impact zou dat kunnen 
hebben in de toekomst? 

Iedereen kampt met dergelijke 
zorgen, en ze ontwikkelen 
zich vaak onbewust, wat een 
aanzienlijk effect kan hebben op 
het stressniveau.

De pijn, de angst en het schuldgevoel 
kunnen op termijn een zware impact 
hebben, die zo erg kan worden dat de 
mentale belasting haar grenzen bereikt. 

Dat kan leiden tot ernstige bijkomende 
klachten, zowel op mentaal als op 
lichamelijk vlak. 

Om bijkomende klachten te voorkomen, 
is het voor migrainepatienten erg 
belangrijk om signalen van het lichaam 
snel te herkennen en te begrijpen. 

Aarzel niet om uw behandelende 
arts of neuroloog te vertellen 
wat er aan de hand is.

Migraine gaat 
gepaard met grote 
onrust op velerlei 
vlakken.
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Neem tijd voor uzelf.
Las regelmatig een 
rustmoment in.
Erken dat migraine af en 
toe om een pauzeknop 
vraagt !

ü	ü	Respecteer uw dag- en nachtritme

ü	ü	Zorg voor frisse lucht in de rustruimte

ü	ü	Maak dagelijks een korte wandeling, 
beweeg

ü	ü	Eet op regelmatige tijdstippen

ü	ü	Voorkom stress en neem voldoende 
ontspanning

ü	ü	Indien uw triggers gekend zijn, kan u 
er rekening mee houden in uw agenda

ü	ü	Neemt tijd voor uzelf

ü	ü	Las regelmatig een rustmoment in 
voor uzelf

ü	ü	Erken dat migraine af en toe om een 
pauzeknop vraagt !

TIPSTIPS
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Doorbreek Doorbreek 

de stiltede stilte
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Doorbreek de stilteDoorbreek de stilte

Sommige mensen in mijn omgeving 
begrijpen maar moeilijk dat migraine 
veel meer is dan gewone hoofdpijn. 

Tijdens mijn aanvallen heb ik naast 
de erg invaliderende pijn ook last van 
aura’s, gezichts- en spraakstoornissen, en 
ben ik soms zelfs aan één kant verlamd 
… Toch heb ik het gevoel dat je als 
migrainepatiënt niet het recht hebt om te 
klagen. Als ik bijvoorbeeld een avondje 
uit afzeg omwille van mijn migraine, 
krijg ik te horen dat ik maar een pijnstiller 
moet nemen en toch moet komen.

Wie niet echt vertrouwd is met migraine, 
heeft de neiging om de impact ervan 
op ons dagelijks leven, ons energiepeil, 
onze stemming … te onderschatten of 
te minimaliseren. Dat kan bijzonder 
frustrerend zijn. 

Ik heb de indruk dat, als de mensen 
beter geïnformeerd waren, ik veel 
makkelijker met mijn ziekte zou 
kunnen omgaan.

GETUIGENIS “

” 

Marie, 33 jaar Onbegrip, schuldgevoelens, woede, 
frustratie: de gevolgen van migraine 
kunnen allerlei emoties doen ontstaan 
die op termijn de relaties met uw naaste 
omgeving, zoals familie of vrienden, 
kunnen aantasten. 

Meer inzicht krijgen in uw aandoening, 
de uitlokkende factoren en de 
behandelingsmogelijkheden, kan u helpen 
om ze beter uit te leggen aan uw omgeving. 

Daarnaast is het belangrijk om te praten 
over uw zorgen: laat uw aandoening niet 
aan u vreten! 

Communiceer actief met uw 
naaste omgeving. 

Probeer uw partner actief te betrekken 
bij de problematiek en de impact 
ervan op uw leven. Deel uw angsten en 
bekommernissen met elkaar. Dit lucht 
op en bovendien kan praten nieuwe 
perspectieven en oplossingen opleveren 
voor de problemen die u allebei het meest 
stress bezorgen. 

U hebt niemand in uw privéleven om uw 
hart bij uit te storten? Stel u dan de vraag 
of het nuttig zou kunnen zijn om te praten 
met lotgenoten. Zo hebt u misschien 
interesse voor zelfhulpgroepen in uw regio 
of op het internet, of voor onlineforums. 
Deze kan je terugvinden in de rubriek 
met “Nuttige links” op het einde van de 
brochure.

Hebt u kinderen, praat dan 
met hen over uw migraine. Leg 
hen uit waarom u tijdens een 
migraineaanval nood hebt aan 
rust of sommige activiteiten moet 
uitstellen, en waarom u soms hulp van 
anderen nodig hebt om voor hen te zorgen.  

Geef ook uw kinderen de kans om met u 
over hun eigen zorgen en behoeften te 
praten. Op die manier zal uw aandoening 
hen minder angst bezorgen. 

 DOORBREEK DE STILTE: PRAAT EROVER! 
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Geef ook uw 
kinderen de 
kans om met 
u over hun 
eigen zorgen 
en behoeften te 
praten. Op die 
manier zal uw 
aandoening hen 
minder angst 
bezorgen.

Bovendien is open communicatie 
een goede manier om misverstanden, 
schuldgevoelens, ontgoochelingen en 
frustraties te vermijden.

Ook uw vrienden en familieleden 
informeren over uw migraine, zal bij hen 
tot meer begrip en empathie leiden. 

Misschien bent u bang dat uw 
vrienden u niet langer uitnodigen 
voor groepsactiviteiten, omdat u 
door uw migraine uw plannen 
vaak last minute moet annuleren. 

Kampt u met dergelijke angsten, aarzel 
dan niet om het initiatief te nemen zodra 
u zich beter voelt, en aan uw vrienden 
duidelijk te maken dat u het nog altijd 
even belangrijk vindt om dingen samen 
te doen. Aangename momenten met 
vrienden helpen u om u beter in uw vel 
te voelen en verhogen uw levenskwaliteit 
buiten uw migraineperiodes.
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Migraine  Migraine  

en werken werk
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Migraine en werkMigraine en werk

 CARRIÈRE EN MIGRAINE VERZOENEN   

Migraine kan om het even waar en wanneer toeslaan, zonder onderscheid te maken 
tussen uw werktijd en uw vrije tijd. Omgaan met migraineaanvallen kan bijzonder 
moeilijk zijn voor patiënten die een job hebben, omdat hun aanvallen hen vaak 
verplichten om het werk te onderbreken. 

 UW ZIEKTE BESPREKEN OP HET WERK 

Hebt u migraine, weet dan dat er geen enkele reden is om u schuldig te 
voelen of te schamen. Er bestaat trouwens geen standaardantwoord op 
de vraag: erover praten met uw werkgever of het probleem verzwijgen?  

Die keuze hangt af van uw persoonlijke situatie. 
Om uw migraine zo veel mogelijk onder controle te houden, kunt u verschillende 
methoden uittesten.

Opteren voor soepele werkuren of een betere werkpost bijvoorbeeld. 

Is dat niet voldoende, dan moet u misschien overwegen om uw aandoening te 

bespreken met uw werkgever en uw collega’s. 

Als u beslist om er openlijk over te praten, leg hen dan uit dat u aan migraine lijdt, 
maar dit zo veel mogelijk onder controle probeert te houden met een doeltreffende 
behandeling en preventieve maatregelen. 

U kunt hen ook uitleggen wat migraine precies inhoudt en welke impact 
dit heeft op uw werk. 

Tips om het probleem op te 
lossen, zijn onder meer:
flexibele werkuren inlassen met pauzes, 
en zo mogelijk te bruuske wijzigingen in 
het werkrooster vermijden. 

Trek idealiter extra tijd uit voor uw 
deadlines en organiseer uw werk zo dat 
er iemand kan inspringen, zodat u geen 
werkachterstand oploopt.

Bewaar alle belangrijke informatie 
op één enkele plaats, zodat ze altijd 
toegankelijk en duidelijk is. Op die 
manier kunnen uw baas en uw collega’s 
ze makkelijk en altijd raadplegen, en 
kan er steeds iemand vlot overnemen 
als u plots moet afhaken. Op die manier 
anticiperen, kan bijzonder belangrijk 
zijn als er door tijds- of personeelsgebrek 
geen vervanger kan worden gevonden.

Migraine kan om het Migraine kan om het 
even waar en wanneer even waar en wanneer 
toeslaan, zonder toeslaan, zonder 
onderscheid te maken onderscheid te maken 
tussen uw werktijd en tussen uw werktijd en 
uw vrije tijd.uw vrije tijd.

Hebt u migraine, Hebt u migraine, 
weet dan dat er geen weet dan dat er geen 
enkele reden is om u enkele reden is om u 
schuldig te voelen of  schuldig te voelen of  
te schamen. te schamen. 
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Welke Welke 

behandelingen behandelingen 

wordenworden

aanbevolen?aanbevolen?
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Welke behandelingen worden aanbevolen? Welke behandelingen worden aanbevolen? 

 A)  AANVALSBEHANDELINGEN  

De “eerste zorg” bij migraine: geneesmiddelen tijdens de acute fase

Iedereen die last krijgt van migraine wil maar één ding: de symptomen snel 
verlichten. Afhankelijk van de ernst van de pijn kunnen pijnstillers (analgetica) 
of triptanen nuttig zijn voor migrainepatiënten.
In de mate van het mogelijke moet dat gecombineerd worden met rust en relaxatie, 
en moeten uitlokkende factoren koste wat kost vermeden worden.

WELKE AANPAK IS NUTTIG?

Bij lichte tot matige migraine kunt u vrij verkrijgbare pijnstillers of 
(vaak op voorschrift verkrijgbare) ontstekingsremmers nemen. 

Bij zwaardere migraineaanvallen zijn triptanen (in orale of injecteerbare 
vormen) de eerste keuze. 

Zodra  migraine bij u gediagnosticeerd is, kunt u van uw arts een 

voorschrift krijgen voor deze anti-migrainemiddelen. Vergeet wel niet 
dat er ook andere geneesmiddelen bestaan die vrij verkrijgbaar zijn. Hou u altijd 
aan de door uw arts aanbevolen dosis, vooral voor pijnstillers. Weet bovendien 
dat, hoe vroeger u uw geneesmiddel neemt bij een migraineaanval, hoe groter 
de kans dat het doeltreffend  werkt. 
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Maar opgelet:
te veel pijnstillers (vooral die in 
combinatie met cafeïne of codeïne) 
en/of triptanen nemen, verergert 
de migraine, omdat de aanvallen 
frequenter worden en dit permanente 
hoofdpijn dreigt uit te lokken (zie 
verder). 

Dit geldt dus ook voor de vrij 
verkrijgbare pijnstillers!

Aan-

rader

Aan-

rader

Het is dan ook aan te raden Het is dan ook aan te raden 
om uw geneesmiddelen te om uw geneesmiddelen te 
nemen van bij de eerste nemen van bij de eerste 
migrainesymptomen. migrainesymptomen. 

Ook al zijn sommige geneesmiddelen 
verkrijgbaar zonder voorschrift, 
toch is het aan te raden om uw 
pijnbestrijding te bespreken met uw 
arts, zodat ze kan worden aangepast 
aan uw behoeften.

PIJNBESTRIJDING BESPREKEN MET UW ARTS 

Een hoofdpijndagboek 
bijhouden, helpt mij om 
mijn geneesmiddelengebruik 
binnen de perken te houden. 
Ik ga ook regelmatig bij 
mijn neuroloog om de zaken 
te evalueren. Ik krijg dan 
een aantal persoonlijke tips 
over het medicatieschema 
waaraan ik mij moet houden, 
de maximumdosissen die ik 
mag nemen, manieren om 
beter om te gaan met 
 de pijn …” 

GETUIGENIS 

“

” 

Peter, 41 jaar 
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Tijdens een consultatie dienen er verschillende punten aan bod te komen, zodat 
u de best mogelijke behandeling krijgt: mogelijke allergieën of overgevoeligheid 
voor medicatie, geneesmiddeleninteracties, de maximaal toegestane dagdosis, 
uw persoonlijke voorkeur, … 

Uw arts zal u ook uitleggen of er beperkingen zijn in de keuze van 
geneesmiddelen die u mag nemen. 

Zo mogen patiënten met 
hartproblemen, hersenaandoeningen 
of  problemen met de perifere 
bloedsomloop geen triptanen 
nemen, aangezien die geneesmiddelen 
vasoconstrictie veroorzaken, d.w.z. 
de bloedvaten doen samentrekken. 
Triptanen zijn ook verboden 
voor vrouwen die zwanger 
zijn of borstvoeding geven, 
en voor patiënten met lever- of 
nierinsufficiëntie.

... symptomen zoals 
misselijkheid en braken 
kunnen ontstaan vóór de 
migraineaanval. 

Het is dan ook aan te raden om 
geneesmiddelen te nemen tegen 
misselijkheid en braken (anti-emetica), 
vóór of samen met de inname van uw 
pijnstillers of anti-migrainemiddelen. 

Dat vermijdt niet alleen het overgeven van 
die geneesmiddelen maar stimuleert ook de 
maaglediging, zodat de geneesmiddelen beter 
opgenomen worden en sneller werken.

Wist u 

dat ...

Wist u 

dat ...

DE JUISTE DOSIS VINDEN    

Doeltreffende en goed verdragen geneesmiddelendosissen worden geval per 
geval bepaald, afhankelijk van de individuele noden van de patiënt en zijn type 
migraine. 

Experts raden aan om tests uit te voeren om de juiste dosis pijnstillers en 
triptanen te vinden, en dat tijdens drie of vier aanvallen. Zodra de optimale 
dosis is vastgesteld, kan ze gebruikt worden zodra de volgende aanval begint. 

Praat erover met uw arts en neem vervolgens de geschikte dosis 
in de beginfase van een acute aanval. 
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HOE VAAK MOET U GENEESMIDDELEN NEMEN?  

Wanneer absolute rust of in een donkere 
kamer liggen niet volstaat om de pijn 

te verlichten, nemen migraine- 
patiënten meestal hun toevlucht 

tot geneesmiddelen, in de 
hoop hevige hoofdpijn te ver-
mijden.

Te vaak naar pijnstillers 
grijpen, kan echter een vi-

cieuze cirkel doen ontstaan. 
De aanvallen worden dan net 

steeds frequenter, precies door 
overmatig gebruik van deze ge-

neesmiddelen. Artsen spreken in 
dat geval van ‘hoofdpijn door overge-

bruik van medicatie’.

Hoofdpijn door overmatig gebruik van 
pijnmedicatie: een vicieuze cirkel 

Dit soort hoofdpijn is de derde meest voorko-
mende soort hoofdpijn, na migraine en span-
ningshoofdpijn. Ze komt voor bij 1 tot 2 % van de 
algemene bevolking en bij 15 tot 20 % van alle pa-
tiënten die voor hun hoofdpijn op consultatie gaan 
bij een specialist. 

Alle geneesmiddelen tegen acute hoofd-
pijn kunnen dit syndroom veroorzaken. 

Maar hoe ontstaat die situatie 
precies? Hoe kunnen 
geneesmiddelen, 
toch onze bond-
genoten, zich 
tegen ons 
keren? 

De neurobio-
logische me-
chanismen die 
deze complica-
tie veroorzaken, 
zijn nog niet volle-
dig ontrafeld, maar 
volgens specialisten 
zouden ze te maken kunnen 
hebben met een disfunctie in het belo-
ningscircuit van de hersenen en met een 
overgevoeligheid van zenuwcellen van 
de hersenstam die een rol spelen bij de 
overdracht van het hoofdpijnsignaal. 

Bij overmatig gebruik van pijnstillers 
verliest het organisme dus de controle 
over zijn eigen pijnfilterprocessen. De 

pijnprikkels worden dan ongecon-
troleerd overgedragen, waar-

door zelfs zeer lichte 
prikkels pijnsignalen 

naar de hersenen 
sturen. Daardoor 
wordt de hoofd-
pijn ernstiger, 
frequenter en 
intenser. Gevolg: 
migrainepatiën-

ten proberen die 
hoofdpijn te bestrij-

den door vaker en 
meer geneesmiddelen 

te nemen, waardoor er een 
echte vicieuze cirkel ontstaat. 

Te vaak naar pijnstillers grijpen, kan echter een vicieuze
 c

ir
ke

l d
oe

n 
on

tstaan.
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Hoe langer het overmatig 
geneesmiddelengebruik duurt, 
hoe ongunstiger de prognose 
op lange termijn. Het is dan 
ook noodzakelijk om deze 
vicieuze cirkel zo snel mogelijk 
te doorbreken. De behandeling 
van dit type hoofdpijn vereist een 
ontwenning in combinatie met 
preventieve maatregelen. 

GOED OM TE WETEN

Geneesmiddelenontwenning 

Bij hoofdpijn door overconsump-
tie of misbruik van pijnmedicatie 
is het aan te raden om volledig te 
stoppen met de geneesmiddelen 
in kwestie. 

Bij de helft van de patiënten die 
vermoedelijk aan chronische mi-
graine lijden door overmatig ge-
bruik van pijnstillers, beginnen de 
symptomen meestal te verbeteren 
na twee à drie weken ontwenning. 
Na twee maanden mogen ze op-
nieuw pijnmedicatie gebruiken, 
zij het in beperkte dosissen. 

Terugvalpreventie 
vereist een grote 
waakzaamheid als 
het om de hoeveel-
heden ingenomen 
pijnstillers gaat. 
In dat verband kan 
het nuttig zijn om 
een ‘migrainedag-
boek’ bij te houden, 
om het geneesmid-
delengebruik  
binnen de perken 
te houden. 
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Aanbevolen dosissen* 

Om te frequent gebruik van antimigrainemiddelen te vermijden, schrijven in-

ternationale aanbevelingen voor om niet meer dan 10 dagen per maand 
triptanen, ergotaminederivaten en gecombineerde pijnstillers te 
nemen.

Voor ontstekingsremmers bedraagt de maximale frequentie 12 tot 
15 dagen per maand. 

In de praktijk verschilt de niet te overschrijden frequentiedrempel van patiënt 
tot patiënt en moet u dit bespreken met uw arts. 

Wist u 

dat ...

Wist u 

dat ...

Goed om te weten: 
tot voor kort gingen specialisten ervan uit dat 
het afbouwen van pijnstillers steeds noodzakelijk  
was om onderhoudsbehandelingen (zie verder) 
opnieuw doeltreffend te maken. 

Vandaag de dag zijn experten van oordeel 
dat ontwenning niet langer noodzakelijk 
zou zijn voor nieuwe geneesmiddelen, zoals 
monoklonale antilichamen, die gebruikt 
worden om migraineaanvallen te voorkomen. 

triptanen,  
ergotaminederivaten en 

gecombineerde pijnstillers
Max. 10 dagen/maand

gewone pijnstillers 
zoals ontstekingsremmers 

(NSAIDs)
Max. 15 dagen/maand

Terugvalpreventie vereist een grote waakzaamheid als het Terugvalpreventie vereist een grote waakzaamheid als het 
om de hoeveelheden ingenomen pijnstillers gaat. om de hoeveelheden ingenomen pijnstillers gaat. 

In dat verband kan het nuttig zijn om een “migrainedagboek” bij te houden, 
om het geneesmiddelengebruik binnen de perken te houden.

U kunt in dit dagboek noteren hoe vaak u migraineaanvallen krijgt, hoe zwaar 
uw hoofdpijn is en welke geneesmiddelen u neemt en hoe vaak. 

* https://ehf-org.org/ehf-guidelines/
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 B)  PREVENTIEVE BEHANDELINGEN 

Is het te genezen?

Er is nog geen middel of methode gevonden waarmee migraine kan worden 
genezen. 

Toch is er voor patiënten geen reden om te wanhopen: Toch is er voor patiënten geen reden om te wanhopen: 
het is wel degelijk mogelijk om met migraine een goede het is wel degelijk mogelijk om met migraine een goede 
dagelijkse levenskwaliteit te behouden! dagelijkse levenskwaliteit te behouden! 

Voor veel patiënten maakt migrainepreventie met medicamenteuze en/
of niet-medicamenteuze middelen het mogelijk om de duur, de frequentie 
en de intensiteit van hun aanvallen te verminderen en op die manier hun 
levenskwaliteit te verbeteren. 

Het eerste doel van een dergelijke behandeling is: 

ü	ü	het aantal dagen waarop men last heeft van migraine halveren. 

Een ander doel bestaat erin:

ü	ü	het risico op overgebruik van pijnstillers en triptanen te 
voorkomen. 

Migrainepreventie is van fundamenteel belang om te vermijden dat de 
symptomen chronisch worden. 

Toch volgen nog altijd te weinig patiënten dit type behandeling. 

Ongeveer 60 % van alle 
migrainepatiënten zou 

hun symptomen kunnen 

zien verbeteren met een 
preventieve behandeling,

maar neemt minder dan één 
derde ook daadwerkelijk een 
preventieve behandeling.

 Totaal migrainepatiënten

 +/- 60% van alle migrainepatiënten 
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WELKE PATIËNTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR EEN PREVENTIEVE 
MIGRAINEBEHANDELING? 

De beslissing om te starten met een preventieve behandeling wordt in de eerste 
plaats genomen op basis van de frequentie, duur en ernst van de aanvallen en 
op basis van hun impact op de levenskwaliteit.

Is één van de volgende punten op u van toepassing, dan kunt u aan uw arts 
verduidelijking en advies vragen: 

ü	ü	last hebben van terugkerende migraine 
die uw levenskwaliteit en uw dagelijkse 
bezigheden sterk aantast, ook al neemt u 
trouw uw acute behandeling 

ü	ü	minstens 2 tot 4 aanvallen per maand krijgen 

ü	ü	wanneer de acute behandeling niet aanslaat, 
gecontra-indiceerd is en/of verontrustende 
of invaliderende bijwerkingen veroorzaakt 

ü	ü	risico lopen op een te frequente inname 
van de acute behandeling, ook al is die 
doeltreffend 

ü	ü	frequente, zeer lange of zware aura’s hebben 

ü	ü	bereid zijn om de preventieve behandeling 
regelmatig en op lange termijn te nemen. 

Deze onderhoudsbehandelingen kunnen in bepaalde gevallen overwogen 
worden bij patiënten die minder frequente aanvallen hebben, als hun migraine 
hen sterk hindert in hun dagelijks leven en op het werk. 

Dat moet patiënt per patiënt bekeken worden. 

TIPSTIPS
Ook hier helpt het om elke dag een 

migrainekalender bij te houden om de 

doeltreffendheid van de behandeling na te gaan en als 

geheugensteun om de behandeling niet te vergeten. 
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HUIDIGE STRATEGIEËN VOOR MIGRAINEPREVENTIE 

Verschillende geneesmiddelen worden gebruikt bij 
migrainepreventie, ook al zijn ze daar oorspronkelijk niet 
voor ontwikkeld. Deze geneesmiddelen worden vooral 
gebruikt voor andere aandoeningen; hun doeltreffendheid 
bij migraine is pas later ontdekt. 

Deze categorie geneesmiddelen omvat:  

ü	ü	sommige bètablokkers 
(meestal gebruikt bij hartziekten of hoge bloeddruk),

ü	ü	bepaalde anti-epileptica 
(eveneens gebruikt tegen epilepsie),

ü	ü	tricyclische antidepressiva 
(vooral gebruikt tegen depressie), 

ü	ü	sommige calciuminhibitoren 
(ook gebruikt om hart- en vaatziekten te behandelen),

ü	ü	nutriceutica om het metabolisme te verbeteren, 
zoals riboflavine in hoge dosis, foliumzuur en 
het co-enzym Q10 in oplossing,

ü	ü	butolinetoxine 
(verschillende injecties in hoofd, gezicht en nek; met enkel 

een indicatie bij chronische migraine).

De keuze van geneesmiddelen 
die uw arts aanraadt om uw 
migraineaanvallen te voorkomen, 
hangt af van verschillende 
factoren. Daarbij houdt hij/zij onder 
andere rekening met de andere 
aandoeningen waaraan u mogelijks 
lijdt en die het gebruik van bepaalde 
geneesmiddelen kunnen uitsluiten.

Er moet ook gekeken worden 
naar de bijwerkingen;

zo kan het gebruik van bepaalde 
geneesmiddelen tot  depressieve 
gevoelens of gewichtstoename leiden. 

Bent u zwanger of wenst u 
zwanger te worden, dan moet 
u uw arts daarvan op de hoogte 
brengen, zodat hij/zij aangepaste 
maatregelen kan nemen. 

Sommige geneesmiddelen zijn 
namelijk gecontra-indiceerd voor 
zwangere vrouwen, omdat ze schade 
kunnen toebrengen aan de foetus.



60 61

NOG ENKELE OPTIES

üü transcutane elektrische 
neurostimulatie van het 
voorhoofd 
(uitwendige neurostimulator), 
die bij sommige patiënten 
effect heeft om aanvallen te 
voorkomen en te behandelen, 

üü relaxatietechnieken 
(biofeedback, sofrologie, 
yoga, zelfhypnose …), die 
soms nuttig kunnen 
zijn als aanvulling bij de 
geneesmiddelenbehandeling. 

 
Biofeedback,  
sofrologie, yoga, 
zelfhypnose … als 
aanvulling bij de 
geneesmiddelen-
behandeling.
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NIEUWE THERAPEUTISCHE OPTIES 
DANKZIJ WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Tot voor kort waren de enige geneesmiddelen die gebruikt 
werden bij de preventie van migraine oorspronkelijk 
ontwikkeld voor de behandeling van andere aandoeningen.

Vandaar dat er de afgelopen jaren grondige studies 

zijn uitgevoerd om geneesmiddelen te ontwikkelen die 

specifiek bestemd zijn om migraine te voorkomen.

Recent zijn “geneesmiddelen op basis van 
monoklonale antilichamen” ontwikkeld. Deze 
antilichamen  neutraliseren een bestanddeel, CGRP 
genaamd, een neuropeptide die een belangrijke rol speelt 
bij het ontstaansmechanisme van een migraineaanval. 

De antilichamen blokkeren CGRP of de CGRP-
receptor gedurende verschillende weken, terwijl de 
klassieke antimigrainemiddelen zoals triptanen slechts 
gedurende enkele uren werken volgens een ander 
werkingsmechanisme. 

Deze heel selectieve monoklonale antilichamen tegen 
CGRP of zijn receptor in kader van migraine preventie 
hebben geen invloed op het immuunsysteem, in 
tegenstelling tot andere monoklonale antilichamen, die 
precies met dat doel gebruikt worden bij andere ziekten.

 

De antilichamen 
(rood) blokkeren 
CGRP(geel) of de 
CGRP-receptor 
(blauw) geduren-
de verschillende 
weken.
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Deze behandelingsvorm richt zich rechtstreeks op het 
onderliggend mechanisme van migrainehoofdpijn, in 
plaats van de symptomen tijdelijk te verlichten. 

Studies hebben aangetoond dat Studies hebben aangetoond dat 
monoklonale antilichamen tegen CGRP monoklonale antilichamen tegen CGRP 
of zijn receptor, doorgaans maandelijks of zijn receptor, doorgaans maandelijks 
toegediend in de vorm van een toegediend in de vorm van een 
onderhuidse injectie,  onderhuidse injectie,  
het aantal aanvallen per maand het aantal aanvallen per maand 
significant verminderen bij patiënten met  significant verminderen bij patiënten met  
episodische of chronische migraine.episodische of chronische migraine.

BLIJF OPTIMISTISCH: U ZAL ER WEL BIJ VAREN

Ook al hebben uw behandelingen tot nu weinig 
opgeleverd, laat de moed niet zakken!

Raadpleeg uw arts en praat met hem over 
andere strategieën en methoden. 
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 C)  AANVULLENDE THERAPIEVORMEN  

Ook andere oplossingen kunnen overwogen worden – alleen of in combinatie –, 
al is het niet bewezen dat ze beter zijn dan een placebo.

Aan-

rader

Aan-

rader

In de regel is het aan te raden In de regel is het aan te raden 
om uw arts te raadplegen als om uw arts te raadplegen als 
u aanvullende of alternatieve u aanvullende of alternatieve 
methoden wilt uittesten voor methoden wilt uittesten voor 
uw antimigrainemiddelen. uw antimigrainemiddelen. 

Dit zijn enkele aanvullende methoden:

ü	ü	acupunctuur  ü	ü	 fytotherapie

ü	ü	aromatherapie  ü	ü	 mindfulness

ü	ü	biofeedback ü	ü	 relaxatie

ü	ü	chiropractie ü	ü	 reflexologie 
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Kies voor Kies voor 

een gezonde levensstijl een gezonde levensstijl 
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Kies voor een gezonde levensstijl Kies voor een gezonde levensstijl 

 TRIGGERS OF UITLOKKENDE FACTOREN    

Ook al zijn de oorzaken van migraine nog niet volledig uitgeklaard, wel 

staat het vast dat een aantal triggers of uitlokkende factoren een 
negatieve invloed kunnen hebben en een migraineaanval kunnen 
uitlokken bij erfelijk belaste personen. 

Meestal wordt migraine niet uitgelokt door één enkele factor, maar door een 
combinatie van factoren. 

Een hele reeks verschillende elementen zou het risico op een aanval verhogen.

Het kan nuttig zijn om een dagboek bij te houden, om u te helpen die elementen 
te identificeren. 

Die factoren kunnen zaken zijn die u hebt gedaan of geconsumeerd tot  
48 uur voor de eerste migrainesymptomen verschijnen. 

Dit zijn de triggers die het vaakst genoemd worden door patiënten: 

üü  hormonale schommelingen:  
menstruatie, hormonale contraceptie, hormoonvervangingstherapie … 

ü	ü	hevige emoties:  
stress, angst, woede, droefheid, opwinding … 

ü	ü	verbruik van alcohol en bepaalde voedingsproducten, 
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ü	ü	een verstoord maaltijd- en 
slaapritme: 
te laat of te weinig eten, een maaltijd overslaan, 

onregelmatig slapen, slaapgebrek, jetlag … 

ü	ü	intens sporten zonder voldoende te 
hebben gegeten of gedronken, 

ü	ü	visuele, geluids- en geurfactoren: 
intens licht, sterke geuren, lawaai, veel volk … 

ü	ü	sigarettenrook, 

ü	ü	temperatuurschommelingen, 

ü	ü	bepaalde geneesmiddelen  
(onder meer geneesmiddelen  
die oestrogenen bevatten). 

Die triggers identificeren en ze zo goed mogelijk 
leren beheersen, kan u een gevoel van controle 
over uw aanvallen geven en uw levenskwaliteit 
verbeteren. 

Let er wel op dat het zoeken naar triggers geen 
obsessie wordt. Vergeet niet dat ze aanvallen 
kunnen uitlokken, maar op zich niet veroorzaken. 

Aarzel niet om erover te praten met uw 
arts of zorgverlener! 
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 EEN GEZONDE LEVENSSTIJL NASTREVEN    

Goede gezondheidsreflexen aankweken, is uiteraard 
voor iedereen goed. 

Bij migrainepatiënten is een gezonde 
levensstijl bovendien een sleutelelement 
in de aanpak. 

De 4 gezonde pijlers:

LICHAAMSBEWEGING 

Regelmatige lichaamsbeweging vermin-
dert de frequentie van migraineaanvallen 
met 30 %! 

Een must? Minstens twee trainingsessies per week, 
die de hart -en longcapaciteiten helpen ontwikkelen 
(hardlopen, fitness, zwemmen …). 

VOEDING

Maaltijden overslaan, kan migraineaanvallen 
uitlokken. Vandaar dat het belangrijk is om 
regelmatig te eten. Sla vooral het ontbijt niet over! 
Neem ook altijd een tussendoortje mee (een stuk 

Ik denk dat ik bepaalde elementen 
heb ontdekt die in combinatie een 
migraineaanval kunnen uitlokken: 
alcohol, vermoeidheid, honger, te 
sterk licht, extreme temperaturen (bij 
zeer warm weer bijvoorbeeld)… 

Het is de opstapeling van die 
factoren die problemen kan geven.

Vandaar dat ik me zo weinig 
mogelijk blootstel aan twee of drie 
risicofactoren tegelijk. Zo drink ik bij 
een zomerse barbecue liever geen 
alcohol. Dat is soms wat frustrerend, 
maar ik heb leren relativeren. 
Ik weet ook dat de impact van 
een migraineaanval veel lastiger 
is dan al die kleine frustraties. 
Nadien probeer ik een vrij soepele 
houding aan te nemen tegenover 
die risicofactoren. Ik weet dat er 
zeker geen systematisch oorzakelijk 
verband is, en ik heb geen zin om ze 
mij te ontzeggen. Als ik een mogelijk 
problematische activiteit echt wil 
ondernemen, dan neem ik bewust het 
risico. 

GETUIGENIS 
Ann, 28 jaar 

“

” 



76 77

fruit of een graanreep bijvoorbeeld) 
wanneer u onderweg bent. En drink 
voldoende: bij voorkeur twee tot 
drie liter plat water of kruiden- of 
vruchtenthee zonder suiker. 

Alcohol (overmatig gebruik)  
en cafeïnehoudende dranken, 
zeer sterk gerijpte kazen en 
citrusvruchten kunnen bijvoor-
beeld bij sommige personen een 
trigger zijn en migraineaanvallen 
uitlokken. Vandaar dat het van 
belang is voldoende te letten op  
eetgewoonten die verband kunnen 
houden met uw migraine, en dat u 
in uw dagboek kunt noteren wat u 
gegeten en gedronken heeft.

Let echter ook op dat hier Let echter ook op dat hier 
niet in overdreven wordt; niet in overdreven wordt; 
niet bij iedereen zijn deze niet bij iedereen zijn deze 
uitlokkende factoren te uitlokkende factoren te 
weerhouden.weerhouden.

SLAAP EN DAGELIJKSE ROUTINE

Gaat u laat slapen tijdens het weekend? 
Slaat u wel eens een maaltijd over?  
Bij sommige migrainepatiënten helpt 
een regelmatig slaap- en eetritme om 
aanvallen te voorkomen. 

RELAXATIE

Experts raden migrainepatiënten aan om 
relaxatietechnieken te leren die ze kunnen 
gebruiken als ze er behoefte aan voelen. 
Ook  yoga, ademhalingsoefeningen en 
acupunctuur kunnen de symptomen 
helpen verlichten.
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Nuttige linksNuttige links
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 http://www.belgianheadachesociety.be

 www.move4migraine.be

 www.hoofd-stuk.be 

 www.facebook.com/Kopzorgen/

Nuttige linksNuttige links

Migraine Buddy

App

Different 
languages 
available!

Met dank aan: 

  prof. Jean Schoenen, Honorary Full 
Professor Headache Research Unit, 
University of Liège - Dept of Neuro-
logy, Citadelle Hospital Liège

 dr. Annelies Van Dycke, Neurologist 
– Epileptologist Headache disorders, 
Academic consultant UGent, Refe-
rence Center for Refractory Epilepsy 
UZ Gent ; AZ Sint-Jan Brugge-Oos-
tende AV/Campus Brugge
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