
Dames en Heren,
Cafeïne is wereldwijd de meest gebruikte psychotrope
stof.1 Anders dan bij nicotine of alcohol rust er op het
gebruik van cafeïne geen enkele sociale beperking. Het
gebruik van cafeïne in de vorm van frisdranken en cho-
cola op kinderfeestjes en koffie op de werkplek staat zel-
den ter discussie. Toch heeft cafeïne alle kenmerken van
een verslavende substantie: het heeft een stimulerende
werking op het centrale zenuwstelsel, en tolerantie, af-
hankelijkheid en onttrekkingsverschijnselen kunnen al
optreden bij matig dagelijks gebruik.2-7 De bekendste
bijwerkingen zijn nervositeit, tremor, tachycardie, gas-
tritis en slaapstoornissen. Hoofdpijn kan zowel ontstaan
als direct effect van het gebruik als bij onttrekking van
cafeïne.

Minder bekend is dat overmatig cafeïnegebruik kan
leiden tot chronische dagelijkse hoofdpijn. Daarnaast is
cafeïne echter ook een effectieve toevoeging bij medi-
cijnen tegen hoofdpijn.8 9 De relatie tussen cafeïne en
hoofdpijn is het sterkst bij migrainepatiënten. Eerdere
artikelen in dit tijdschrift beschreven reeds de belangrij-
ke rol van cafeïneonttrekking bij weekendhoofdpijn en
het ontstaan van chronische dagelijkse hoofdpijn bij
overmatig analgeticagebruik.10 11 De volgende ziektege-
schiedenissen illustreren de belangrijke rol van overma-
tig cafeïnegebruik, al dan niet in combinatie met anal-
geticagebruik, bij het ontstaan van chronische dagelijk-
se hoofdpijn.

Patiënt A is een 33-jarige slager met een blanco voorge-
schiedenis. Al langer dan een jaar werd hij elke zondag
wakker met een bonzende hoofdpijn die niet reageerde
op acetylsalicylzuur en die de hele dag aanhield. De re-
den van zijn komst was de aanstaande bruiloft van zijn
zuster die hij per se niet wilde missen. In verband met
zijn werk stond hij elke morgen om half zes op, 6 dagen
in de week. Zijn beperkte nachtrust werd ook nog re-
gelmatig verstoord door zijn 1 jaar oude zoontje. Om
wakker te kunnen blijven op zijn werk dronk hij gedu-
rende de hele dag koffie. Zondag was de enige dag dat
hij uit kon slapen en geen of weinig koffie dronk. Wij ad-
viseerden hem met koffiedrinken te stoppen. Na gestopt
te zijn heeft hij elke twee maanden een aanval van mi-
graine, die goed op een serotonineagonist reageert.

Patiënt B is een 67-jarige Braziliaanse met in haar voor-
geschiedenis migraine zonder aura. Haar hoofdpijnpro-

bleem was begonnen op 16-jarige leeftijd als een typi-
sche maandelijkse, aan haar menstruatie gerelateerde
migraineaanval. Geleidelijk aan waren de frequentie en
de duur van de aanvallen toegenomen. Vanaf haar 35e
jaar had zij chronische dagelijkse hoofdpijn, die perio-
diek verergerde. De dagelijkse hoofdpijn voelde aan als
een strakke band rond haar hoofd. Zij dronk 1,5 l koffie
per dag en daarnaast nam zij ook ergotamine- en cafeïne-
bevattende combinatiepreparaten (0,5-1 mg ergotamine
en 40-100 mg cafeïne). In de laatste 30 jaar had zij van-
wege haar hoofdpijn meerdere artsen bezocht, die óf de
relatie met haar overmatig cafeïnegebruik niet hadden
gelegd, óf die haar niet hadden kunnen overtuigen van
het oorzakelijk verband. Alleen nadat haar hoofdpijn
ondraaglijk was geworden nadat zij verhuisd was van
Brazilië naar Europa om bij haar dochter te gaan wonen,
bleek het mogelijk haar ervan te overtuigen dat zij geen
koffie meer kon drinken en dat zij haar analgeticage-
bruik moest stoppen. Bij controlebezoek, een maand na
het staken van het gebruik van de cafeïne en de analge-
tica, was haar chronische dagelijkse hoofdpijn drama-
tisch verbeterd. Een halfjaar later was haar dagelijkse
hoofdpijn zelfs geheel verdwenen en had zij nog één
aanval van migraine gehad, die goed reageerde op een
serotonineagonist.

Patiënt C is een 44-jarige vrouw met een blanco voorge-
schiedenis. Op 13-jarige leeftijd kreeg zij last van hoofd-
pijn rond de menstruatie. Het was een kloppende hoofd-
pijn met fotofobie. Zij ging dan het liefst op bed liggen
met haar ogen dicht. Volgens haar moeder hoorde de
hoofdpijn bij haar vrouwzijn. Pas op 20-jarige leeftijd
begon zij met het gebruik van medicatie nadat haar
hoofdpijnepisoden steeds vaker buiten de menstruatie
waren opgetreden. Zij was in die tijd geleidelijk meer
koffie gaan gebruiken. Haar hoofdpijn reageerde aan-
vankelijk goed op een combinatiepreparaat met parace-
tamol, ergotamine en cafeïne (1 mg ergotamine, 100 mg
cafeïne). De duur van de hoofdpijnepisoden nam echter
geleidelijk toe en daarbij het medicijngebruik. Alleen
gedurende haar twee zwangerschappen was patiënte
vrijwel vrij van hoofdpijn zonder dat zij enige medicatie
gebruikte. Op haar 40e had zij wekelijks een aanval, die
2 tot 3 dagen duurde, en nam zij dagelijks haar combi-
natiepreparaat. Daarnaast dronk zij 3 tot 4 koppen kof-
fie per dag. Haar hoofdpijn was nu constant en druk-
kend, maar minder intens. Na het op ons advies staken
van haar koffie- en medicatiegebruik ging het aanvan-
kelijk heel goed, maar na een nieuwe aanval had pa-
tiënte toch weer dagelijks haar combinatiepreparaat ge-
slikt. Wij schreven haar profylactisch een β-blokker voor
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en nadat zij opnieuw was gestopt met haar oude medi-
catie, had zij geen verdere aanvallen meer.

Patiënt D is een 35-jarige Tamil afkomstig uit Sri Lanka,
met een voorgeschiedenis van migraine met aura. De
laatste 10 jaar had hij een chronische dagelijkse hoofd-
pijn gekregen. De hoofdpijn was draaglijk maar hinder-
lijk en was drukkend. Hij dronk elke dag 5 tot 6 bekers
thee. Nadat hij op ons advies gestopt was met theedrin-
ken, verdween de hoofdpijn volledig. In de 6 maanden
die volgden heeft hij geen migraineaanval meer gehad.

Patiënt E is een 26-jarige student met een blanco voor-
geschiedenis. Sinds het begin van zijn studie had hij re-
gelmatig episoden van hoofdpijn. Er was geen directe re-
latie met tentamens of andere vormen van stress – hij
had juist vaker hoofdpijn buiten de tentamenperioden
en op vakantie. De hoofdpijn was drukkend zonder bij-
komende verschijnselen. Er was een geleidelijke toena-
me van het aantal dagen met hoofdpijn. De laatste 6
maanden had patiënt dagelijks hoofdpijn. Deze was hin-
derlijk, maar beperkte hem niet in zijn dagelijkse activi-
teiten. Acetylsalicylzuur of paracetamol, die hij slechts
sporadisch nam, gaf verlichting, maar nam de hoofdpijn
niet weg. Voor zijn studie dronk hij zo nu en dan koffie,
thee en frisdrank. Tijdens zijn studie dronk hij vooral
koffie, ’s morgens om wakker te worden en bij het stu-
deren om wakker te blijven. Het koffiedrinken was ge-
leidelijk een gewoonte geworden. Toen hij ons bezocht,
dronk hij dagelijks 2 tot 3 koppen koffie. Wij adviseer-
den hem daarmee te stoppen. Na een verergering van de
hoofdpijn gedurende de eerste paar dagen na het staken
van het koffiegebruik verdween deze volledig.

De classificatie van hoofdpijn volgens de International
Headache Society (IHS) bevat categorie 8 met de brede
term ‘met stoffen samenhangende hoofdpijn’ (‘substance-
associated headache’), bij ons beter bekend als ‘me-
dicatieafhankelijke hoofdpijn’ (tabel 1).12 Daarin wordt
onderscheid gemaakt tussen hoofdpijn door acuut of
chronisch gebruik van de stof ofwel door onthouding.
Algemeen bestaat de neiging om het belang van cafeïne-
gebruik in de vorm van koffie of andere genotmidde-
len te onderschatten. De diagnose ‘hoofdpijn door chro-
nisch gebruik of blootstelling aan een stof’ moet voldoen
aan categorie 8.2 van de IHS-criteria (zie tabel 1).12

Chronische dagelijkse hoofdpijn is in meer dan 70%
van de gevallen medicatieafhankelijk.13 Overmatig ge-
bruik van cafeïne komt het meest voor, gevolgd door
het gebruik van paracetamol, acetylsalicylzuur, codeïne,
ergotamine, ibuprofen en serotonineagonisten (tripta-
nen). De meeste patiënten gebruiken te veel van meer
dan één substantie.14 De aard van de gebruikte stoffen
hangt meestal samen met het oorspronkelijke hoofd-
pijntype. Overmatig gebruik van deze stoffen door
hoofdpijnpatiënten kan leiden tot een toename van
de duur van hoofdpijnaanvallen en een verminderde re-
actie op zowel symptomatische als profylactische medi-
catie. Bij migrainepatiënten is er een geleidelijke trans-
formatie van de hoofdpijnklachten: naarmate de duur

van de aanvallen toeneemt, verdwijnen de voor migrai-
ne karakteristieke kenmerken.11 13 Chronische dagelijk-
se hoofdpijn is drukkend en matig van intensiteit. Mi-
grainepatiënten hebben daarnaast vaak een episodische
verergering met alle kenmerken van een migraineaan-
val, zoals bij patiënt B.13

Het eerste teken van cafeïneafhankelijkheid bij pa-
tiënten zonder voorgeschiedenis van episodische hoofd-
pijn is hoofdpijn of een aspecifiek gevoel van gebrek aan
energie bij het wakker worden dat verdwijnt na de eer-
ste kop koffie van de dag, of, zoals bij patiënt A, een
weekendhoofdpijn.

Cafeïneonttrekkingshoofdpijn. Cafeïneonttrekkings-
hoofdpijn is al beschreven bij dagelijks gebruik van 100
mg cafeïne, het equivalent van 1 kop koffie, 1 reep pure
chocola, 2 koppen thee, 2 tabletten van een combina-
tieprepraraat van een analgeticum met cafeïne of 3 blik-
jes frisdrank (tabel 2). In een studie met gezonde proef-
personen trad bij meer dan 50% onttrekkingshoofdpijn
op bij het staken van het dagelijks gebruik van 230 mg
cafeïne; 10% had last van depressieve gevoelens of ner-
vositeit.6 Onttrekkingsverschijnselen kunnen reeds en-
kele uren na het laatste gebruik optreden en bereiken
hun hoogtepunt na 20 tot 48 uur; ze kunnen enkele da-
gen tot een week aanhouden.1 7 Het optreden van deze
onttrekkingsverschijnselen en de snelle verbetering na
een nieuwe dosis is de belangrijkste oorzaak van cafeïne-
verslaving. Patiënt A had waarschijnlijk zonder enig
probleem naar de bruiloft van zijn zuster kunnen gaan
als hij de hele dag koffie had gedronken. Het ook in het
weekend drinken van koffie is echter slechts uitstel van
problemen voor de patiënt met weekendhoofdpijn.
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TABEL 1. Medicatieafhankelijke hoofdpijn volgens categorie 8 van de
International Headache Society12

8.1 hoofdpijn door acuut gebruik of blootstelling aan een stof
8.2 hoofdpijn door chronisch gebruik of blootstelling aan een stof

de hoofdpijn ontstaat na dagelijkse blootstelling aan een stof
gedurende 3 maanden of langer

een bepaalde minimumdosis moet worden aangegeven
de hoofdpijn bestaat meer dan 15 dagen per maand
de hoofdpijn verdwijnt binnen 1 maand na onttrekking van de stof

8.3 hoofdpijn door onttrekking van een stof (acuut gebruik)
8.4 hoofdpijn door onttrekking van een stof (chronisch gebruik)
8.5 hoofdpijn bij gebruik van een stof met onzekere etiologie

TABEL 2. Gehalte van cafeïne in diverse producten10

product hoeveelheid cafeïne (in mg)

filterkoffie 150 ml 115
instantkoffie 150 ml 65
gedecafeïneerde koffie 150 ml 3
thee 150 ml 40
frisdrank, blikje 330 ml 45
chocolademelk 150 ml 4
reep melkchocolade 120 g 20
reep pure chocolade 120 g 80
combinatiepreparaat

met analgetica 1 tablet 50-100



Door gewenning heeft die steeds meer cafeïne nodig om
zich goed te voelen en de werkingsduur wordt steeds
korter. Patiënten B en C zijn een voorbeeld van uit de
hand gelopen cafeïnegebruik in combinatie met analge-
ticagebruik, wat geleid heeft tot chronische dagelijkse
hoofdpijn.

De casus van patiënt D laat zien dat producten die
minder cafeïne bevatten dan koffie, zoals in dit geval
thee, ook chronische hoofdpijn kunnen veroorzaken. Pa-
tiënt E is een voorbeeld van een patiënt met chroni-
sche dagelijkse hoofdpijn bij matig cafeïnegebruik
zonder voorgeschiedenis van episodische hoofdpijn.

Behandeling. Patiënten die te veel cafeïne gebruiken,
melden dit zelden spontaan. Zoals bij elke verslaving is
ontkenning van het probleem een belangrijk obstakel
voor de genezing. Het is zelden eenvoudig de patiënt van
de oorzaak van de hoofdpijn te overtuigen. De enige ef-
fectieve behandeling van chronische dagelijkse hoofd-
pijn door overmatig cafeïne- en/of medicatiegebruik is
het staken van het gebruik. Het is belangrijk de patiënt
te waarschuwen voor een initiële verergering van de
hoofdpijn als onttrekkingsverschijnsel en het mogelijke
optreden van depressieve gevoelens of nervositeit ge-
durende de eerste 1-2 weken. Hoe hoger het cafeïnege-
bruik, hoe heftiger de onttrekkingsverschijnselen.6 De
onttrekkingsverschijnselen na chronisch gebruik zijn
voor alle eerder genoemde stoffen vrijwel gelijk. Ont-
trekkingsverschijnselen zijn het sterkst en duren het
langst na het stoppen van analgeticagebruik.15 Ter ver-
lichting van de onttrekkingshoofdpijn kan gedurende
1 week een vaste dosis van een prostaglandinesynthe-
taseremmer, zoals ibuprofen, worden voorgeschreven.
Tevens is het van belang te waarschuwen voor het op-
nieuw verschijnen, bij 80% van de patiënten, van de on-
derliggende episodische hoofdpijn.13 Duidelijke afspra-
ken over symptomatische dan wel profylactische behan-
deling hiervan zijn noodzakelijk om herhaling te voor-
komen. Ook bij patiënten met frequente episodische
hoofdpijn loont het de moeite om, voorafgaande aan de
profylactische medicatie, gedurende een maand het ge-
bruik van cafeïne te staken om te zien of daarmee de
aanvalsfrequentie verlaagd kan worden.

Dames en Heren, vragen naar cafeïnegebruik is een be-
langrijk onderdeel van de hoofdpijnanamnese. U dient
een verband tussen chronische hoofdpijn en cafeïnege-
bruik reeds te overwegen bij matig gebruik, met name
bij ochtend- of weekendhoofdpijn, een toename van
frequentie en duur van hoofdpijnepisoden, het niet meer
of minder reageren op bestaande hoofdpijnmedicatie en
bij chronische dagelijkse hoofdpijn.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
Chronic daily headache caused by too much caffeine. – Caffeine
dependence is a frequent cause of chronic daily headache. This
condition was diagnosed in three men aged 33, 35 and 26 
years, respectively, and two women aged 67 and 44 years, re-
spectively. As little as 100 mg caffeine may be enough to cause
the headache, i.e. the equivalent of one cup of coffee, one bar
of dark chocolate, 2 cups of tea or 2 tablets of an analgesic-
coffee combination preparation. The therapy consists of dis-
continuing the caffeine consumption. Assessment of caffeine
use is an important part of the headache anamnesis, especial-
ly in the case of morning or weekend headaches, unexplained
increase in frequency and duration of episodes, a decreased
response to headache medication or chronic daily headache.
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