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Een op devijf Nederlanders heeft
geregeld last van hoofdpijn. In vee
gevallen is daar iets aan to doen,
vertelt Gisela Terwindt,
hoofdpijnspecialist vas het Leids
Universitair Medisch Centrum,

Tekst Willem Koert Fotografie De Beeldredaktie/Arno Massee

ledereen heeft wel eens hoofdpijn. Wanneer
is het nodig Haar een arts to stappen?
'Zolang hoofdpijn niet in de weg zit, is dat natuurlijl<
niet nodig. Oolc niet als je eens of en toe een paraceta-
molletje slilct omvan de hoofdpijn of to 1<omen. Maar
als de hoofdpijn erg vaalc voorl<omt of zo ernstig is dat
hij normaal functioneren belemmert, is het beter
contact op to nemen met de huisarts. Wat hoofdpijn-
patienten zel<er niet moeten doen, is zelf gaan rom-
melenmet pijnstillers. Dat werlct vaalc averechts. Als
mensen valcer dan 10 dagen per maand pijnstillers
gebruilcen, is dat to veel. Dan malcen ze hun hoofd-
pijn alleen maar erger.'

Is hoofdpijn dan een ziekte?
`Nee, maar chronische hoofdpijn lean wel een symp-
toom zijn van een zielcte. Er is spralce van chronische
hoofdpijn als iemand minstens drie maanden ach-
ter elkaar minimaa115 dagen per maand last heeft
van hoofdpijn. Als die hoofdpijn wordt veroorzaalct
door een zielcte, is het goed om to weten Welke zielc-
te. Dat 1<an migraine zijn, maar ool<iets anders.'

Wat is migraine precies?
`Mensen met migraine lcrijgen geregeld een bonlcen-
de hoofdpijn, vaalc aan een leant van het hoofd. Tij-
dens een migraineaanval, die een paar dagen kan
duren, zijn patienten vaal<misselijlc en moeten sours
overgeven. Vaak zijn ze overgevoelig voor licht en
geluid, en liggen ze het liefst op bed, to wachten
totdat de aanval over is. Er is ool< een type migraine
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waarbij mensen niet meer goed lcunnen zien.
Ze hebben niet alleen hoofdpijn, maar zien oolc
sterretjes, lichtflitsen of trillingen. Dat heet een
migraine-aura.

Migraine is een aangeboren ziekte, weten we
door onderzoelc onder migrainepatienten en hun
familieleden. Maar op de vraag waardoor een
migraine-aanval precies ontstaat, en hoe die is to
voarkomen, is nog Been antwoord.'

Komt het dan niet door stress?
`Sommige patienten denken van wel. Ze voelen
zich een paar dagen voor een migraineaanval
gespannen en opgejaagd en lcunnen a~~h
slecht concentreren. Volgens onder-
zoek zijn dat de eerste symptomen
van een migraineaanval. Eigenlijlc
een voorfase, want er is dan nog
geen hoofdpijn.'

Is er een medicijn dat migrai-
ne-aanvallen voorkomt?
`Er zijn er een paar, maar die zijn niet }
speciaal ontwilciceld voor mensen met
migraine. Er zijn studies waarin patienten hun
kans op een migraine-aanval verminderen als ze
preventief bloeddrukverlagers of anti-epilepsie-
medicijnen slildcen. Er zijn ool< medicijnen die
patienten lninnen gebruilcen om tijdens een mi-
graine-aanval de hoofdpijn to verminderen. Dat
zijn de zogeheten triptanen.'

Zijn er nog meer hoofdpijnziekten?
'Migraine is de allerbelangrijkste, maar er zijn er
meer. Twee hoofdpijnzielcten die oolc regelmatig
voorlcomen, zijn clusterhoofdpijn en spannings-
hoofdpijn. Aanvallen van clusterhoofdpijn duren
een lcwartier tot enkele uren. Ze zijn exireem
pijnlijk. "Alsof er iemand in m'n oog zit to boren';
omschrijven mensen het weleens.

Parienten ervaren een clusterhoofdpijn anders
dan migraine. Migrainepatienten kruipen het
liefst weg en wachten totdat hun hoofdpijn ver-
dwenen is, maar mensen met clusterhoofdpijn
worden rusteloos door de pijn. Sours bonken ze
zelfs met hun hoofd tegen de muur van ellende:

Blijft het bij die ene aanval?
`Was dat maar waar. Bij sommige patienten ko-
men die aanvallen een paar lceer per dag terug,
vaak's nachts, en dat enkele maanden lang.
Daarna blijven die aanvallen een paar maanden
weg. En de echte pechvogels hebben die. aanval-
len continu.

De hoofdpijn is to verzachten door zuurstof, en
door triptanen. We proberen oolc met medicijnen
die aanvallen to voorl<omen, maar dat slaat niet
altijd aan. Daarom doen we veel onderzoek naar
nieuwe behandelmethoden voor chronische
clusterhoofdpijn.'

En dan is er nog de spanningshoofdpijn.Die
heeft natuurlijk wel van alles met

stress to maken.
`Dat zou je denken, met zo'n naam.
Maar dat is niet zo. De term "span-
ningshoofdpijn" is ongelukldg
gekozen, want hij heeft helemaal
niets met spanning to maken. Rust
nemen vermindert spannings-

hoofdpijn vaak niet, en oolc met ge-
spannen spieren heeft spannings-

hoofdpijn nietsto malcen. Waarschijnlijk
spelen hormonen wel een rol van betekenis,
want vrouwen hebben vaker last van spannings-
hoofdpijn dan mannen.

Eigenlijk is spanningshoofdpijn een prullen-
balcterm, zeg ik weleens tegen mijn patienten.
Alle vormen van hoofdpijn die niet op een ande-
re manier zijnto classificeren, noemen we dan
maar "spanningshoofdpijn': Dat wil niet zeggen
dat spanningshoofdpijn niet serieus is, maar we
weten er gewoon nog weinig over.'

Kunt u patienten met spanningshoofdpijn
toch helpen, ook al is het zo'n onduidelijke
aandoening?
`Dat is mogelijl<nog lastiger dan met migraine. Er
zijn een paar medicijnen die patienten preventief
lcunnen gebruilcen om aanvallen to voorkomen,
maar die werl<en lang niet altijd. Bij de erge ge-
vallen kan cognitieve gedragstherapie sours hel-
pen. Dat vermindert hoofdpijn niet, maar lean er
wel voor zorgen dat hij iemands Leven niet volle-
digbeheerst: ■
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