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Voor de praktijk

Chronisch recidiverende hoofdpijn zonder neurologische afwijkingen.
Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie
p.j.koehler*
Hoofdpijn is een vaak voorkomende klacht, zowel in de
huisartsenpraktijk als tijdens het spreekuur van de neuroloog. De ‘life-time’-prevalentie van migraine1 en de
prevalentie van clusterhoofdpijn2-5 en spanningshoofdpijn6 staan vermeld in tabel 1. De prevalentie van clusterhoofdpijn varieert van 0,7 tot 2,4 per 1000 inwoners.2-5
De life-timeprevalentie, waarmee wordt aangeduid dat
iemand ooit in het leven hoofdpijn heeft gehad, dient
onderscheiden te worden van de 1-jaarsprevalentie,
waarmee men de patiënten aanduidt die tenminste een
aanval in het afgelopen jaar hadden.7 Veel patiënten met
migraine of spanningshoofdpijn consulteren nimmer
hun huisarts of een neuroloog. In een onderzoek van
Rasmussen en Olesen had ongeveer de helft van de migrainepatiënten en eenzesde van de patiënten met span*Namens de werkgroep Richtlijnen Hoofdpijn van de commissie
Kwaliteitsbevordering van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, waarvan de leden aan het eind van het artikel worden genoemd.
Atrium Medisch Centrum, afd. Neurologie, Postbus 4446, 6401 CX
Heerlen.
Dr.P.J.Koehler, neuroloog.

samenvatting
– De diagnostiek van chronisch recidiverende hoofdpijn zonder neurologische afwijkingen is gebaseerd op de anamnese en
het lichamelijk onderzoek; in het algemeen bestaat er geen indicatie voor het verrichten van EEG of ander aanvullend onderzoek.
– Bij de behandeling van migraine wordt aanvalsbehandeling,
bij voorkeur met niet-specifieke middelen (analgetica en nietsteroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s)) ná
eventuele aurasymptomen, onderscheiden van profylactische
behandeling (eerstekeus: β-receptorblokkerende stoffen).
– Clusterhoofdpijn dient zo snel mogelijk na het stellen van de
diagnose adequaat te worden behandeld, meestal met zowel
een aanvalsbehandeling (sumatriptan s.c. of zuurstof) als profylactica (eerstekeus: verapamil).
– Bij de behandeling van spanningshoofdpijn geniet een nietmedicamenteuze behandeling (relaxatie) de voorkeur boven
een medicamenteuze (tricyclische antidepressiva).
– Aan patiënten met chronisch recidiverende hoofdpijn dient
gevraagd te worden naar overmatig gebruik van analgetica en
cafeïnehoudende dranken, omdat deze (of onthouding hiervan) de oorzaak kunnen zijn van de klachten.
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tabel 1. ‘Life-time’-prevalentie van migraine (n = 4000)1 en 1-jaarsprevalentie van clusterhoofdpijn2-5 en spanningshoofdpijn6*
mannen
migraine
zonder aura
met aura
met aura zonder hoofdpijn
totaal

vrouwen

8
4
1

16
7
3

12

24

clusterhoofdpijn

totaal

18
0-0,2

spanningshoofdpijn
episodische vorm
chronische vorm

56
2

71
5

63
3

*De weergegeven getallen zijn percentages.

ningshoofdpijn hun huisarts geconsulteerd.8 Van de migrainepatiënten bezocht 8% een specialist; de overige
patiënten kochten zelf hun pijnstillers of hadden er weinig vertrouwen in dat hun arts meer voor hen kon doen.8
De diagnostiek en behandeling bij patiënten met
chronisch recidiverende hoofdpijn vertonen bij vergelijking van verschillende plaatsen in Nederland aanzienlijke verschillen. In het kader van de protocollering in de
gezondheidszorg bestond er behoefte om de diagnostiek
en de behandeling bij hoofdpijnpatiënten die naar de
neuroloog worden verwezen te uniformeren. Ook in andere landen zijn dergelijke richtlijnen voor hoofdpijn geformuleerd.9 10 Onlangs werden door de Nederlandse
Vereniging voor Neurologie (NVN) nieuwe richtlijnen
gepresenteerd voor de diagnostiek en de behandeling
van chronisch recidiverende hoofdpijn.11 Aangezien
deze richtlijnen ook implicaties voor de huisarts en andere geneeskundigen met zich brengen, worden ze in het
navolgende kort weergegeven en becommentarieerd.
werkwijze
Op basis van het principe van ‘evidence-based medicine’12 13 werden richtlijnen ontworpen die, voorzover
beschikbaar, gebaseerd waren op gegevens uit gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek (klasse-A-bewijs
dat een sterke aanbeveling mogelijk maakt). Indien dergelijke gegevens niet voorhanden waren, werd gebruikgemaakt van patiënt-controleonderzoeken of cohortonderzoeken (klasse-B-bewijs, waarbij minder sterke
adviezen mogelijk zijn). In de literatuur over hoofdpijn
waren over veel onderwerpen geen klasse-A- of -B-gegevens beschikbaar. In dat geval werd de richtlijn gebaseerd op de mening van deskundigen, casuïstische
mededelingen en historische-controleonderzoek (klasse-C-bewijs, waarbij niet meer dan een voorzichtig
advies is te geven).
Het is van belang dat gebruikers van de richtlijnen
zich het onderscheid tussen de drie bewijsklassen realiseren. Vaak wordt de vraag gesteld welke juridische consequenties kunnen voortvloeien uit dergelijke richtlijnen. Het zal duidelijk zijn dat, wanneer men bij een
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richtlijn geïnformeerd is over de sterkte van het bewijsmateriaal (A, B of C), men gemakkelijker kan beargumenteren wanneer men afwijkt van een voorzichtig advies dan van een sterke aanbeveling.
De werkgroep heeft een aantal onderwerpen met betrekking tot hoofdpijn die in de dagelijkse praktijk vaak
voorkomen, uitgekozen, beseffende dat ze daarmee niet
volledig kon zijn. Dit waren onder andere ‘beeldvormende en klinisch-neurofysiologische diagnostiek’, ‘migraine’, ‘clusterhoofdpijn’ en ‘medicamenteuze en nietmedicamenteuze behandeling van spanningshoofdpijn’.
Omdat de richtlijnen werden beperkt tot chronisch recidiverende hoofdpijn, werd recentelijk ontstane hoofdpijn uitgesloten (bij migraine 1e aanval en bij spanningshoofdpijn eerste 3 maanden). In de criteria van de
International Headache Society (IHS) wordt aangegeven hoe vaak en hoe lang een bepaald type hoofdpijn
aanwezig moet zijn alvorens men de diagnose kan stellen. Bij de definiëring van de verschillende typen idiopathische hoofdpijn werd uitgegaan van de IHS-criteria
uit 1988 (tabel 2).14
De onderwerpen werden volgens een van tevoren
vastgestelde methode door leden van de werkgroep
voorbereid en vervolgens binnen de werkgroep besproken. Er werd voor het literatuuronderzoek gebruikgemaakt van Medline. Voor de hoofdonderwerpen werd
gezocht over de periode 1975-1995. Het hoofdstuk
‘Aanvalsbehandeling van migraine’ werd aangevuld met
eigen literatuur, aangezien een aantal referenties niet
via Medline gevonden werd.
Na het gereedkomen van de conceptrichtlijn werd
deze voorgelegd aan de opleiders neurologie (leden van
het Consilium Neurologicum) en het Bestuur van de
NVN. Het commentaar werd verzameld en in de definitieve richtlijn verwerkt. Vervolgens werd de richtlijn tijdens de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring
gepresenteerd en vervolgens aangenomen. Daarna kregen alle leden van de Vereniging de richtlijn toegestuurd. Tenslotte werd op een viertal plaatsen in Nederland een informatie- dan wel vragenbijeenkomst georganiseerd teneinde de implementatie te bevorderen.
resultaten
Diagnostiek
Bij de diagnostiek van hoofdpijn gaat het enerzijds om
uitsluiting van een structurele afwijking, zoals een hersentumor, anderzijds om het stellen van de juiste diagnose: van welk type idiopathische hoofdpijn is er bij de
patiënt sprake? De differentiatie geschiedt voornamelijk op grond van anamnese en fysische diagnostiek. Bij
een onduidelijke anamnese en bij mengvormen kan het
gebruik van een hoofdpijndagboek voor zowel de patiënt als de behandelaar inzicht verschaffen. Er bestaat
geen indicatie voor het verrichten van een EEG of verwante onderzoeksmethoden (‘evoked potentials’) (bewijsklasse B en C). Hiermee kan immers geen ruimteinnemend proces worden uitgesloten en het onderzoek
differentieert niet beter dan de anamnese tussen de verschillende vormen van idiopathische hoofdpijn. Uit-

TABEL

2. Classificatie van hoofdpijn7 14

migraine zonder aura
hoofdpijn met O 2 van de volgende kenmerken:
unilateraal
pulserend
matig tot hevig intens (verhindert dagelijkse activiteit)
toenemend door fysieke activiteit
O 1 van de volgende kenmerken:
misselijkheid of braken
fotofobie en fonofobie
duur van de aanval: 4-72 uur (onbehandeld of zonder succes
behandeld)
migraine met aura
O 1 focaal neurologische, reversibele aurasymptomen
geleidelijke ontwikkeling van één aurasymptoom of opeenvolging van meerdere aurasymptomen
hoofdpijn volgend op of tegelijkertijd met aura
duur van de aurasymptomen: 4-60 min
clusterhoofdpijn
hevige unilaterale orbitale, supraorbitale en/of temporale pijn
O 1 van de volgende verschijnselen aan de pijnlijke zijde:
conjunctivale injectie
tranenvloed
neusverstopping
rinorroe
zweten van gezicht en voorhoofd
miosis
ptosis
oedeem van het ooglid
duur: 15-180 min
frequentie: eens in de 2 dagen tot 8 keer per dag
spanningshoofdpijn
O 2 van de volgende kenmerken:
drukkend of knellend (niet-pulserend)
licht of matig intens (kan activiteiten storen doch niet verhinderen)
bilateraal
geen toename bij fysieke activiteiten
geen misselijkheid of braken (eventueel wel anorexie)
geen fotofobie en fonofobie, of één van beide
duur: 30 min tot 7 dagen

zonderingen vormen hoofdpijn bij kinderen, met name
wanneer basilaire migraine (met aurasymptomen vanuit
de hersenstam of beide occipitaalkwabben), al dan niet
samengaand met verwardheid, of epilepsie in de differentiaaldiagnose voorkomt. Een uitzondering bij volwassenen is hoofdpijn na een mogelijk insult.
Migraine. Bij patiënten bij wie de diagnose ‘typische
migraine met of zonder aura’ gesteld kan worden, is er
geen indicatie voor het gebruik van beeldvormende
diagnostiek in de vorm van CT of MR-scan. Uitzonderingen hierop kunnen patiënten zijn bij wie de auraverschijnselen telkens aan dezelfde kant optreden, acuut
optreden zonder spreiding of heel kort (minder dan
4 min) of juist heel lang (meer dan 60 min) duren.
Plotselinge verandering van de migrainekarakteristieken, plotselinge, duidelijke toename van de aanvalsfrequentie, een eerste aanval boven de leeftijd van 50 jaar,

aura zonder hoofdpijn, de aanwezigheid van hoge koorts
of abnormale bevindingen bij het neurologische onderzoek kunnen eveneens aanleiding zijn voor verder onderzoek (bewijsklasse C). Aura zonder hoofdpijn onderscheidt zich van een ‘transient ischaemic attack’
(TIA) door de geleidelijke ontwikkeling gedurende tenminste 4 min of door meerdere achtereenvolgende
symptomen (zie tabel 2). Bij een TIA ontstaan de klachten in de regel binnen enkele seconden. Bij een visuele
aura is er vaak sprake van het zien van lichtflitsen of zigzaglijnen.15
Spanningshoofdpijn. Voor patiënten met spanningshoofdpijn is nog onvoldoende gedocumenteerde literatuur te vinden over de waarde van aanvullend onderzoek. Patiënten die een hoge aanvalsfrequentie hebben
of die meer dan 2 dagen per week hoofpijn hebben, dient
gevraagd te worden naar het gebruik van pijnstillers,
migrainemiddelen en cafeïnehoudende dranken, aangezien overmatig gebruik hiervan (O 2 dagen per week
pijnstillers of migrainemiddelen; O 5 eenheden cafeïnehoudende dranken per dag, zoals koffie, cola en thee)
hoofdpijn kan doen verergeren. Er kan dan sprake zijn
van medicatieafhankelijke hoofdpijn.
Clusterhoofdpijn. Ook over de waarde van aanvullend onderzoek bij de diagnostiek van clusterhoofdpijn
was er onvoldoende literatuur beschikbaar en kon geen
harde uitspraak worden gedaan. Bij typische gevallen
(zie tabel 2) behoeft geen diagnostiek plaats te vinden.
Symptomatische gevallen met afwijkingen rond de sinus
cavernosus zijn in de literatuur beschreven, maar uiterst
zeldzaam.
Behandeling
Migraine. De behandeling van migraine begint met het
geven van uitleg en het bespreken van eventuele uitlokkende momenten. Het effect van het vermijden van uitlokkende factoren is in de praktijk vaak teleurstellend.7
Bij de medicamenteuze behandeling van migraine worden aanvalsbehandeling en profylactische behandeling
(tabel 3) onderscheiden. Enkele praktische adviezen
kunnen hieraan worden toegevoegd. Het is nuttig te
vragen naar frequent (O 2 dagen per week) gebruik
van pijnstillers, ergotamine, sumatriptan en O 5 eenheden per dag van koffie, thee of cola, aangezien overmatig gebruik of onttrekking hiervan kan leiden tot hoofdpijn.
Alle specifieke migrainemiddelen, inclusief sumatriptan, en de nieuwere 5-hydroxytryptamine(5HT)1B,1D-agonisten, zoals zolmitriptan, naratriptan en rizatriptan, die
nog niet in de richtlijn vermeld staan, dienen pas tijdens
de hoofdpijnfase te worden toegediend en niet tijdens de
aura. Gelet dient te worden op het fenomeen van het terugkeren van de hoofdpijn binnen een aanval: na een initiële goede reactie op de medicatie keert de hoofdpijn
binnen 24-48 uur terug. Het is vooral beschreven bij gebruik van 5HT1B,1D-agonisten, maar komt ook bij alle andere middelen voor. Sommige patiënten beschouwen
het als een nieuwe aanval, zodat in de anamnese speciaal moet worden gevraagd of het gaat om een terugkerende hoofdpijn binnen de periode van een aanval of om
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TABEL

3. Aanbevolen behandeling van migraine

aanvalsbehandeling*
1. niet-specifieke middelen (eventueel 30 min tevoren: antiemetica: metoclopramide 20 mg supp. of domperidon
60 mg supp.)
algemene analgetica
paracetamol 500 mg 2 tab. of supp.
acetylsalicylzuur 500 mg 2 tab. of supp.
niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s)
naproxen 500 mg 1-2 tab. of supp.
tolfenaminezuur 200 mg 1-2 tab.
diclofenac 50-100 mg 1-2 tab. of supp.
ibuprofen 600 mg 1-2 tab.
ketoprofen 100 mg 1-2 supp.
2. specifieke middelen
sumatriptan 100 mg 0,5-1 tab.; bij terugkomen hoofdpijn
eventueel herhalen tot maximaal 300 mg in 24 uur
sumatriptan 6 mg (1 ampul) per subcutane auto-injector; bij
terugkomen hoofdpijn eventueel herhalen tot maximaal
2 ampullen per 24 uur
ergotamine 1-2 mg tab. of supp. (maximaal 1 dag per week)
profylactische behandeling†‡
1. β-receptorblokkerende stoffen:
propranolol 160 mg per dag (uitersten: 40-240)
metoprolol 150-200 mg per dag
atenolol 50-100 mg per dag
2. valproïnezuur 1000 mg per dag (uitersten: 900-2000)
3. pizotifeen 1,5 mg per dag (uitersten: 0,5-3)
methysergide 3 mg per dag (uitersten: 2-6) met een medicatievrije periode bijvoorbeeld om de 5 maanden
4. flunarizine 10 mg per dag (uitersten: 5-10)
*Keuze van de middelen: bewijsklasse A (gebaseerd op gegevens uit gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek) en B
(gebaseerd op gegevens van patiëntcontrole- of cohortonderzoek); keuze van de volgorde: bewijsklasse C (gebaseerd
op de mening van deskundigen, casuïstische mededelingen
en resultaten van historische-controleonderzoek).
†Keuze van de middelen: bewijsklasse A; keuze van de volgorde: bewijsklasse C.
‡Ter bevordering van de therapietrouw verdient het aanbeveling waar mogelijk de middelen 1 maal per dag te doseren
met een preparaat met gereguleerde afgifte.

een nieuwe aanval. Bij terugkerende hoofdpijn na een
aanvankelijk gunstige reactie kan het middel opnieuw
worden toegediend. Hierbij dient te worden gelet op de
maximumdosis die per dag is toegestaan. Het gebruik
van ergotamine is niet obsoleet, maar dient in verband
met de hogere kans op belastende bijwerkingen (11%
versus 5% voor sumatriptan),16 en problemen bij overmatig gebruik, zoals ergotisme en medicatieafhankelijke
hoofdpijn, onder controle van bij voorkeur één arts te
geschieden. Geadviseerd wordt niet meer dan één dosering per week toe te staan. Tijdens migraineaanvallen is
de absorptie van oraal ingenomen medicatie verminderd. De inname van anti-emetica 30 min vóór het analgeticum bevordert de absorptie, maar er is geen bewijs
dat dit het effect van het analgeticum verbetert.
Bij het gebruik van profylactica dient de patiënt erop
te worden gewezen dat het middel de aanvalsfrequentie
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kan reduceren en de ernst van de aanvallen kan doen afnemen. Het leidt niet tot genezing. Er kan met profylactica begonnen worden, indien er O 2 aanvallen per
maand bestaan die niet of onvoldoende op aanvalsmedicatie reageren. De middelen moeten voldoende lang,
tenminste 3 maanden, en in een voldoende hoge dosering worden voorgeschreven alvorens beoordeeld kan
worden of ze wel of niet werkzaam zijn. Indien er bijwerkingen zijn, kan met het middel uiteraard eerder gestopt worden. De behandelingsduur wordt in overleg
met de patiënt bepaald, bijvoorbeeld 6 tot 9 maanden.
Men moet zich realiseren dat patiënten soms aan meerdere soorten hoofdpijn lijden, waarbij de profylactica alleen effect hebben op de migraine. Indien er overmatig
analgeticagebruik bestaat, dient dit gestaakt te worden
alvorens profylactica voor te schrijven. De behandeling
van medicatieafhankelijke hoofdpijn is echter vaak ingewikkeld. Tenslotte is het nuttig de patiënt van te voren te wijzen op veelvoorkomende bijwerkingen, teneinde de therapietrouw te verhogen.
Clusterhoofdpijn. Clusterhoofdpijn behoort tot de
ernstigste vormen van hoofdpijn en dient zo snel mogelijk na het stellen van de diagnose adequaat behandeld
te worden, meestal met zowel profylactica als aanvalsbehandeling (tabel 4). Verapamil is het effectiefste profylacticum voor beide vormen. In tegenstelling tot bij
migraine moet bij clusterhoofdpijn wel direct een profylacticum worden voorgeschreven teneinde de clusterperiode zo kort mogelijk te houden. Bij de aanvalsbeTABEL

4. Aanbevolen behandeling van clusterhoofdpijn

aanvalsbehandeling*
1. 100% zuurstof 7 l/min gedurende 15 min via een masker
2. sumatriptan 6 mg subcutaan
profylactische behandeling†
episodische clusterhoofdpijn
1. verapamil 80 mg 3 dd tot 240 mg 2 dd
2. lithiumcarbonaat 1200 mg met gereguleerde afgifte
1 dd of 300-400 mg 3 dd, met een streefdalbloedspiegel
van 0,8-1,2 mmol/l
3. methysergide 1 mg 3 dd
4. pizotifeen 1,5 mg 1 dd
5. ergotamine (1-2 mg voor de nacht)
6. prednison (te beginnen met 60 mg)
chronische clusterhoofdpijn
1. verapamil 80 mg 3 dd tot 240 mg 2 dd
2. lithiumcarbonaat 1200 mg met gereguleerde afgifte 1 dd
of 300-400 mg 3 dd, met een streefdalbloedspiegel van
0,8-1,2 mmol/l
3. pizotifeen 1,5 mg 1 dd
4. methysergide 1 mg 3 dd
*Keuze van de middelen: bewijsklasse A (gebaseerd op gegevens uit gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek); keuze
van de volgorde: bewijsklasse C (gebaseerd op de mening
van deskundigen, casuïstische mededelingen en resultaten
van historische-controleonderzoek).
†Keuze van de middelen: bewijsklasse B (gebaseerd op gegevens van patiëntcontrole- of cohortonderzoek) en C; keuze
van de volgorde: bewijsklasse C.

handeling dient erop gelet te worden dat sumatriptan in
verband met de snelle werkzaamheid die gewenst is niet
oraal, maar subcutaan wordt toegediend. Zuurstof dient
bij voorkeur per masker te worden gegeven. De keuze
tussen beide is afhankelijk van het praktisch voorhanden
zijn op het moment van de aanval en van de individuele
werkzaamheid. Bij de profylaxe is het van belang te weten dat propranolol, in tegenstelling tot de situatie bij
migraine, niet werkzaam is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen episodische clusterhoofdpijn, de meest
voorkomende vorm, en chronische clusterhoofdpijn
(ongeveer 15%).
Spanningshoofdpijn. Spanningshoofdpijn is een vorm
van hoofdpijn die in episoden van minuten tot dagen kan
optreden en waarvoor geen duidelijke oorzaak is gevonden. Ten onrechte wordt vaak een verband met
spanningen gelegd. Dat is slechts zelden het geval. De
pijn is drukkend of knellend van karakter, licht tot matig qua intensiteit, bilateraal aanwezig en neemt niet toe
bij dagelijkse activiteiten. Misselijkheid ontbreekt, maar
lichte foto- of fonofobie kan aanwezig zijn.14 Bij de behandeling van patiënten met spanningshoofdpijn wordt
de niet-medicamenteuze behandeling onderscheiden
van de medicamenteuze (tabel 5). De resultaten van beide zijn bescheiden.17
beschouwing
Rol van de huisarts. Bij verwijzing naar de neuroloog in
verband met hoofdpijn dient de huisarts naar onze mening de patiënt erop voor te bereiden dat er een gesprek
en een neurologisch onderzoek zullen plaatsvinden.
Zoals gezegd, is geen aanvullend onderzoek in de zin
van EEG of CT-scan geïndiceerd indien de diagnose
‘migraine’ op grond van de criteria kan worden gesteld.
De patiënt kan na geruststelling naar de huisarts terugverwezen worden. Indien de huisarts erom heeft gevraagd, kan de neuroloog een behandeling instellen. Dit
vereist echter meestal meerdere consulten. Indien er
sprake is van een andere vorm van chronisch recidiverende hoofdpijn, is het slechts zelden nodig aanvullend
beeldvormend onderzoek aan te vragen. Wanneer perioden met spanningshoofdpijn geruime tijd onveranderd voorkomen, is bij normaal neurologisch onderzoek
geen hulponderzoek noodzakelijk. Naarmate de klacht
meer recentelijk is ontstaan, is het moeilijker te differentiëren tussen idiopathische en symptomatische
hoofdpijn. Het huidige beleid om de patiënt eenmalig
door de neuroloog te laten beoordelen, zonder de mogelijkheid de patiënt enige tijd te controleren, ontneemt
de neuroloog een belangrijk diagnosticum. De huisarts
heeft meer mogelijkheden om de veranderingen in de
tijd te volgen, maar hij dient de patiënt dan wel regelmatig te zien.
Vergelijking met andere richtlijnen. Op dit moment
wordt de huisarts bij de behandeling van migraine ondersteund door de NHG-standaard ‘Migraine’ uit 1991
en een artikel uit het Geneesmiddelenbulletin (GEBU)
uit januari 1997.18 19 De richtlijnen van de NVN behandelen meer hoofdpijnvormen: migraine bij kinderen (die

TABEL

5. Richtlijnen voor de behandeling van spanningshoofdpijn

niet-medicamenteus*
Een eenvoudige en gestandaardiseerde relaxatietraining geniet de
voorkeur boven een meer complexe geïndividualiseerde behandeling
van patiënten met spanningshoofdpijn. De eerstgenoemde benadering
vereist minder technische vaardigheden van de therapeut en is mogelijk voor de meeste patiënten gemakkelijker uit te voeren. Hierbij kan
gedacht worden aan progressieve relaxatie of autogene training. Indien
deze behandeling weinig of niet effectief blijkt te zijn, kan alsnog worden gekozen voor bijvoorbeeld elektromyografiebiofeedback of een
meer geïndividualiseerde behandeling, zoals cognitieve therapie.
medicamenteus*
Wordt alleen dan voorgeschreven wanneer maatregelen zoals uitleg, adviezen en geruststelling en veranderingen in levensstijl, en de niet-medicamenteuze behandeling van spanningshoofdpijn geen effect sorteren. Amitriptyline kan hiertoe worden voorgeschreven in een dosering
van 10-25 mg ’s avonds; pas na 6 weken kan het effect worden beoordeeld en de dosering zo nodig worden verhoogd tot maximaal 100 mg.
Een periode van 6 tot 12 maanden is vaak voldoende, zo nodig kan het
middel langer worden voorgeschreven. Profylactische behandeling kan
alleen succesvol zijn wanneer overmatig gebruik van analgetica, migrainemiddelen en/of cafeïne tevoren wordt gestaakt. Op basis van een
vermoedelijk multifactoriële pathogenese is een multidimensionele behandelingsbenadering bij patiënten met chronische spanningshoofdpijn
nodig.
*Bewijsklasse A: gebaseerd op gegevens uit gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.

hier niet besproken wordt), clusterhoofdpijn en medicatieafhankelijke hoofdpijn. De NHG-standaard is gebaseerd op onderzoek tot 1990, waardoor de nieuwere specifieke migrainemiddelen, in het bijzonder sumatriptan,
nog geen aandacht konden krijgen. Het verschil tussen
de richtlijnen en de NHG-standaard is voornamelijk
hierin gelegen. Als specifieke medicatie voor de aanvalsbehandeling van migraine verkiezen wij het inmiddels beschikbare sumatriptan boven ergotamine. De
nieuwere 5HT1B,1D-agonisten waren ten tijde van het verschijnen van de richtlijnen van de NVN nog niet op de
markt, zodat deze middelen nog niet in de aanbevelingen werden opgenomen.
Ten aanzien van de profylaxe bestaan er ook enige
verschillen. Clonidine kunnen wij niet aanbevelen, aangezien het middel aangetoond niet werkzaam is. Valproïnezuur wordt daarentegen wel genoemd en neemt
een tweede plaats in, omdat meerdere goede onderzoeken een profylactisch effect hebben aangetoond. Methysergide komt samen met pizotifeen op een derde
plaats in verband met de aard van de bijwerkingen (gewichtstoename bij pizotifeen en retroperitoneale en
pleuropulmonale fibrose bij langdurig gebruik van
methysergide).
In het GEBU-artikel wordt vaak naar oudere onderzoeken verwezen – het merendeel van vóór 1995 – en is
sterk op de Amerikaanse situatie gericht. In dit artikel
wordt een in Nederland niet gehanteerd verschil gemaakt tussen een migraineaanval die bij het opstaan
aanwezig is en een aanval die in de loop van de dag ontstaat. Ergotamine werd boven sumatriptan verkozen. In
de adviezen aangaande de profylaxe kwam pizotifeen op
een eerste plaats en clonidine op een tweede, samen met
flunarizine, amitriptyline, valproïnezuur en niet-steroïde
Ned Tijdschr Geneeskd 1999 6 februari;143(6)
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anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). Amitriptyline, dat vooral bekendheid geniet bij de preventie
van spanningshoofdpijn, heeft in de richtlijnen van de
NVN voor de profylaxe van migraine geen plaats, evenmin als NSAID’s.
Leden van de werkgroep Richtlijnen Hoofdpijn van de commissie Kwaliteitsbevordering van de Nederlandse Vereniging
voor Neurologie, allen neurologen, waren: dr.P.J.Koehler,
voorzitter, Atrium Medisch Centrum, Heerlen; M.A.M.
Bomhof, Ignatius Ziekenhuis, Breda; E.G.M.Couturier, Amsterdam; dr.M.D.Ferrari, Leids Universitair Medisch Centrum,
Leiden; dr.R.H.J.M.Gooskens, Academisch Ziekenhuis,
Utrecht; dr.A.Keyser, Academisch Ziekenhuis, Nijmegen;
J.G.Kok, Gemini Ziekenhuis, Den Helder. Consulenten waren: dr.J.G.van Dijk, neuroloog, en mw.dr.M.M.ter Kuile, psycholoog, beiden Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

abstract
Chronic recurrent headache without neurological abnormalities.
Guidelines issued by the Netherlands Society of Neurology
– The diagnosis of chronic recurrent headache without neurological abnormalities is based on the anamnesis and physical
examination; EEG or other supplementary examinations as a
rule are not indicated.
– Regarding treatment of migraine, a distinction is made between attack treatment, preferably with non-specific drugs
(analgetics and non-steroid anti-inflammatory agents (NSAIDs))
after aural symptoms if any, and prophylactic treatment
(agents of choice: beta-receptor blockers).
– Cluster headache requires adequate treatment as soon as
possible after the diagnosis, usually with attack treatment (sumatriptan s.c. or oxygen) as well as prophylactic treatment
(agent of choice: verapamil).
– In the treatment of tension headache, a non-pharmaceutical
treatment (relaxation) is to be preferred to pharmacotherapy
(tricyclic antidepressants).
– Patients with chronic recurrent headache should be asked
about excessive use of analgetics and caffein-containing beverages, because these (or abstinence from them) may be the
cause of the symptoms.
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Fysische diagnostiek – loslaatpijn
w.a.bemelman en j.kievit
Buikpijn is een algemeen voorkomende klacht en vraagt
in het geval van de zogenaamde ‘acute buik’ om snelle
herkenning en behandeling van de eraan ten grondslag
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Samenvatting: zie volgende bladzijde.

liggende aandoening. Het stellen van de juiste diagnose
bij een patiënt met een acute buik blijft hierdoor een van
de grote uitdagingen van het medisch handelen. De huisarts is in het algemeen aangewezen op de anamnese en

