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Samenvatting 
Voor de gehele maatschappij bedragen de economische kosten van migraine € 2,3 tot € 4,2 miljard 
per jaar. Het gaat om kosten van productieverlies door ziekteverzuim en verminderde productivi-
teit op het werk. Naar schatting 15 procent van de bevolking leidt aan migraineaanvallen. Migrai-
nepatiënten verzuimen naar schatting 3 tot 6 werkdagen per jaar als gevolg van migraine. Het verlies 
door verminderde productiviteit op werkdagen is naar schatting 4 tot 10 dagen. De kosten van 
productieverlies per werkende migrainepatiënt bedragen rond de € 2.000 tot € 3.600 per jaar.  

Inleiding 
In Europa lijdt naar schatting 15 procent van de volwassen bevolking aan migraine (Stovner & 
Andree, 2010). Meer vrouwen dan mannen lijden aan migraine, naar schatting 22 procent, tegen 8 
procent van de mannen.1   
 
De vereniging Hoofdpijnnet heeft aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd de economische 
kosten van migraine in kaart te brengen. Daarbij kijken we naar productieverlies door ziektever-
zuim, verminderde productiviteit en verminderde arbeidsparticipatie. Deze notitie berekent de eco-
nomische kosten op basis van wetenschappelijke literatuur. Daarin wordt het productieverlies 
veelal gemeten met vragenlijsten onder migrainepatiënten. Patiënten moeten daarin aangeven hoe 
lang ze verzuimd hebben als gevolg van de migraine en hoeveel minder productief ze waren op de 
dagen dat werkten met migraine.  

Achtergrond 
Er zijn twee vormen van migraine: chronische migraine en episodische migraine. Bij ten minste 15 
dagen met migraineaanvallen per maand is sprake van chronische migraine. Chronische migraine 

 
1  Deze schatting is gebaseerd op een meta-analyse van 33 studies voor verschillende landen en verschillende 

jaren: 1994-2009 (Stovner & Andree, 2010). De prevalentie bij mannen was 8 procent en bij vrouwen 18 
procent. Doordat niet van alle landen de data van mannen en vrouwen beschikbaar waren is het gemiddelde 
van mannen en vrouwen niet 15 procent. De meta-analyse bevat een Nederlandse studie uit 1999. De 
gemeten prevalentie was toen 7,5 procent bij mannen, 25 procent bij vrouwen en 16 procent gemiddeld. 
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komt voor bij naar schatting 1,4 tot 2,2 procent van de volwassen bevolking (Natoli et al. 2010). 
Vooral chronische migraine is zeer invaliderend.  
 
De kwaliteit van leven van migrainepatiënten is lager dan die van mensen zonder migraine: 6,8 
versus 8,1 op een schaal van 0 tot 10. Binnen de groep migrainepatiënten varieerde de kwaliteit van 
leven van 5,6 voor patiënten met chronische migraine en 7,4 voor patiënten met 4 tot 7 dagen 
migraineaanvallen per maand (Vo et al. 2018).  
 
Migraineaanvallen worden behandeld met pijnstillers, zoals paracetamol, ibuprofen en triptanen. 
Uit onderzoek blijkt dat patiënten gemiddeld geen voorkeur hebben voor één van deze pijnstillers. 
Wel hebben individuele patiënten sterke voorkeuren voor de ene of de andere pijnstiller (Dekker, 
2014). Het regelmatig gebruik van pijnstillers kan leiden tot chronische hoofdpijn. Bij triptanen 
treedt dit eerder op dan bij andere pijnstillers.  
 
Migraine kan preventief worden behandeld met bètablokkers en anti-epileptica. Bij ongeveer 50 
procent van de patiënten halveert het aantal migraineaanvallen door preventieve behandeling en 
worden de resterende aanvallen meestal minder ernstig (Dekker, 2014). Preventieve behandeling 
kan een grotere vermindering van de ziektelast bereiken dan alleen behandeling van de aanvallen. 
Toch werd in 2013 preventieve behandeling maar bij 13 procent van de migrainepatiënten in Ne-
derland ingezet (Dekker, 2014). Ook internationaal blijkt er onderbehandeling van migrainepatiën-
ten te zijn: maar een klein deel gaat naar de huisarts of de specialist of krijgt een preventieve be-
handeling (Katsavara, et al 2018).  

Economische kosten 

Arbeidsparticipatie 
Er zijn weinig studies die het effect van migraine op arbeidsparticipatie meten. Stovner & Andreé 
(2008) vinden geen eenduidig bewijs dat migraine leidt tot een lagere arbeidsparticipatie. Er zijn 
enkele studies die laten zien dat migrainepatiënten minder participeren op de arbeidsmarkt, maar 
het is niet duidelijk of dit een gevolg is van de migraine. 

Ziekteverzuim en productiviteitsverlies 
Migraine leidt wel tot meer ziekteverzuim. Migrainepatiënten verzuimen naar schatting 3 tot 6 
werkdagen per jaar als gevolg van migraine, zie Tabel 1. Het verlies door verminderde productiviteit 
op werkdagen is naar schatting 4 tot 10 dagen. Het aantal dagen productieverlies op werkdagen is 
met meer onzekerheid omgeven dan het aantal verzuimdagen. Het is voor respondenten moeilijk 
aan te geven hoe productief ze waren op de dagen dat ze werkten met migraine. Om die reden 
nemen sommige andere studies deze kosten niet mee (Gilligan, et al. 2018, Gustavson et al. 2011) 
of geven een bandbreedte van de kosten (Dolinar et al. 2018).  
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Tabel 1 Dagen productieverlies door migraine, per werkende patiënt per jaar 

Studie Land Productieverlies   
  door verzuim tijdens werkdagen totaal dagen  
Stewart et al., 2010 VS 2,9 8,9 11,8 
Linde et al., 2012* Nederland 3,6 5,5 9,1 
Steiner et al., 2014 Europese landen**   16,4 
Giligan et al., 2018 VS 5,4   
Dolinar et al., 2020 Slovenie 5,7 3,9-9,7 9,6-15,4 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 
*  Linde et al. (2012) geven niet het aantal verloren werkdagen weer maar de kosten per patiënt. Deze 

kosten zijn omgerekend naar dagen van werkende patiënten op basis van de berekeningswijze in het 
artikel en de arbeidsparticipatie in Nederland.   

** Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Spanje en het VK. 

Een eerdere schatting voor Nederland kwam op een vergelijkbaar aantal dagen ziekteverzuim (3 
tot 4), maar een grotere bandbreedte voor het productieverlies tijdens werkdagen (variërend van 4 
dagen per jaar tot 15 dagen per jaar (Van Roijen et al. 1995). Of de recentere studies een lager aantal 
dagen meten omdat het productieverlies omlaag is gegaan of doordat de meetmethode verschillend 
was is niet te achterhalen. Verschillende studies laten wel zien dat de medicijnen die sinds 1995 
beschikbaar zijn gekomen het productieverlies tijdens werkdagen verminderen (Schulz et al. 2018). 
De nieuwe medicijnen lijken echter weinig invloed te hebben op het ziekteverzuim (Schulz et al. 
2018). 
 
Om de totale kosten van productieverlies te becijferen is uitgegaan van een bandbreedte in verloren 
werkdagen van 9,1 tot 16,4 dagen. De kosten van het totale verzuim in Nederland, uitgaande van 
de loonkosten in 2020, liggen dan tussen de € 2.000 de € 3.600 per werkende patiënt per jaar.2 
Seddik et al. (2020) becijferen de kosten van productieverlies door migraine in Duitsland (verzuim 
plus productieverlies op werkdagen) op € 2.700 per werkende patiënt per jaar, wat in dezelfde orde 
van grootte ligt als het cijfer voor Nederland. 
 
De totale kosten van productieverlies door migraine voor de Nederlandse samenleving bedragen 
naar schatting tussen de € 2,3 en € 4,2 miljard per jaar. Dit is 0,3 tot 0,5 procent van het BBP.  

Tabel 2 Totale kosten productieverlies door migraine voor Nederland 

 totaal dagen 
productieverlies 

loonkosten per 
dag 

arbeidsvolume 
in miljoenen ar-

beidsjaren 

prevalentie mi-
graine 

totale kosten 
Nederland in 

miljarden 

laag scenario 9,1 € 225 7,7 15% € 2,3 

hoog scenario 16,4 € 225 7,7 15% € 4,2 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 

 
2  Dagen productieverlies per werkende patiënt x loonkosten per dag  
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Conclusie 
De economische kosten van migraine bedragen in 2020 naar schatting € 2,3 tot € 4,2 mld per jaar. 
Medicijnen blijken de kosten van verminderde productiviteit tijdens werkdagen te kunnen vermin-
deren. Om de kosten van migraine te verlagen is het beperken van onderbehandeling van migrai-
nepatiënten daarom een belangrijke optie. 
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