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Chronische hoofdpijn

• Inleiding
• Pathofysiologie
• Praktijk
• Take home messages

• Disclosures:
• 2017 vergoeding voor een lezing voor Springer uitgeverij: over 

migraine preventieve medicatie en voor Elann voor 
oefentherapeuten

Hoofdpijn! Van jong tot oud Migraine! van jong tot oud
Hoogste prevalentie 
vrouwen 18e - 44e jaar

Laagst mannen 
> 75e jaar

Migraine begint meestal in eerste 3 decades
maar late –onset is niet zeldzaam

Hoofdpijn diagnose

• Chronische dagelijkse hoofdpijn ≠geen diagnose

• Migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn

• “chronisch” op basis van frequentie
Episodische migraine versus chronische migraine 
(>15 hoofdpijndagen per maand)

Migraine prevalentie

Spanningshoofdpijn prevalentie 

Migraine prevalentie mondiaal > 10%
Spanningshoofdpijn rond 40%
Chronische dagelijkse hoofdpijn 3 %

World Health Organization (WHO):  
Hoofdpijn in top 10 van meest beperkende 
aandoeningen

Migraine bij kinderen: enkele verschillen

• Vaker bilateraal
• kortere aanvallen
• meer misselijkheid en braken
• ook verwarring soms met spanningshoofdpijn 

• Belangrijk: vraag wat kind doet ten tijde van 
hoofdpijn?
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Migraine bij ouderen: enkele verschillen

• migraine stopt vaak na 50e – 60e jaar
• vaker bilateraal
• meer diffuse pijn
• minder fono-, fotofobie, misselijkheid en braken
• meer vegetatieve symptomen: bleekheid, droge mond
• Verwarring met spanningshoofdpijn (TTH)

Pathofysiologie van jong tot oud

Allodynie= 
overgevoeligheid 
van de huid

Bloedvat in 
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Sensitisatie neuron 
perifeer
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neuron

Bonzende pijn

Sensitisatie neuron 
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Sensitisatie centrale 
neuron in TCC

Trigemino-vasculaire systeem

Pathofysiologie van jong tot oud

• Nociceptieve pijn
• Inflammatoire pijn
• Neuropathische pijn 

Pathofysiologie nociceptieve pijn
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Kenmerk: hypersensitiviteit
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Migraine

• 4-72 uur (onbehandeld)

• Minstens 2 van de volgende
• Eenzijdig
• Kloppend
• Matige of heftige pijn
• Verergering bij lichamelijke activiteit

• Plus minstens 1 van de volgende 2:
• Misselijkheid
• Foto- en fonofobie

Migraine
Inflammatoire pijn

eigenschappen 
hersenstam 

neuronen
veranderen

perifere sensitisatie
toegenomen 

prikkelbaarheid
neuronen

Centrale sensitisatie

Geen 
weefselschade

Pathofysiologie van jong tot oud

Allodynie= 
overgevoeligheid 
van de huid

Bloedvat in 
hersenvlies

Sensitisatie neuron 
perifeer

Hersenschors 
neuron

Bonzende pijn

Sensitisatie neuron 
centraal

Sensitisatie centrale 
neuron in TCC

Trigemino-vasculaire systeem

Burstein et al.
“People tell us they can't brush their hair, wear 
earrings or eyeglasses, or shave their beards 
because it's so painful” 

= allodynie

allodynie = een vorm van sensitisatie

hitte

zuur

mechanisch

koude

Allodynie

Is onafhankelijk geassocieerd met
• depressie
• hoogfrequente migraine 

hitte

zuur
mechanisch

koude

Chronische hoofdpijn
Probyn et al: potentiele prognostische factoren voor 
chronicificatie
• depressie en angst
• medicatie overgebruik
• slaap en stress
• gebrek aan self-efficacy om hoofdpijn te managen
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�Chronische migraine�

> 15 dagen/maand

> 3 maanden

80% medicatie overgebruik
(2e lijns populatie)

33% medicatie overgebruik
(1e lijns (algemene) populatie)

Concept migraine

Vroeger was migraine een episodische aandoening

Nu is migraine een
chronische aandoening met episodische aanvallen

tussen de aanvallen
een predispositie voor aanvallen inclusief een abnormale

breinprikkelbaarheid

geen migraine

laag frequente migraine
0-9 dagen  per maand

hoog frequente migraine
10-14 dagen per maand

chronische migraine/MOH
> 15 dagen per maand

MOH=
Medicatie 

Overgebruiks
Hoofdpijn

Medicatie Overgebruiks Hoofdpijn
(> 15 hoofdpijndagen/maand)

• Ergotamine > 1 dag/week

• Triptanen > 2 dagen/week

• Pijnstillers > 3 dagen per week

Spanningshoofdpijn

• Duur: 30 minuten tot 7 dagen

• Minstens 2 van de volgende
• Drukkende pijn
• Milde of matige pijn
• Bilaterale pijn
• Geen verergering bij bijv traplopen

• Beide volgende
• Geen misselijkheid
• Geen foto- en fonofobie (1 van de 2 mag wel)

Chronische spanningshoofdpijn
Cathcart et al 2010:

” ondersteunt de hypothese dat stress hoofdpijn 
kan triggeren en de pijngevoeligheid kan 
verergeren en de drempel voor nociceptieve
prikkels (vanuit pericraniele structuren) kan 
verlagen “
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Chronische hoofdpijn:
wat kun je als specialist? 

Chronische hoofdpijn:
wat kun je als specialist? 

1. medicatie overgebruik
2. cafeine overgebruik
3. depressie/angst

4. DIAGNOSE

Chronische hoofdpijn: Wat moet je niet doen?
Geen diagnose; “ geen ernstige oorzaak”

Chronische hoofdpijn: wat kun je als specialist? 

Na stellen diagnose: aanvalsmedicatie en zonodig
preventieve medicatie (nu onderbehandeling)

Psycho-educatie (bijv. cursus “Grip  op migraine” )

Chronische hoofdpijn: wat kun je als specialist? 

Hoofdpijn Netwerk Noord: netwerk van 
hoofdpijnfysiotherapeuten

Spreek dezelfde taal

• sensitisatie = een fysiologisch mechanisme
om �genezing mogelijk te maken�

• bij migraine:  pijn in afwezigheid van 
weefselschade

• centrale sensitisatie speelt waarschijnlijk een rol
bij chronificatie

• doel behandeling: voorkomen (of herstellen van) 
van chronificatie

Take home messages


