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REDACTIONEEL

Pijn weg
Als je een blad maakt voor mensen met 
chronische hoofdpijn, zal het woord ‘pijn’ op 
veel pagina’s terug te vinden zijn. In dit 
nummer gooien we er nog een schepje 
bovenop. In een aantal artikelen komt pijn of 
pijnbestrijding specifiek aan bod. 

Neem arts Nicolle Brüll die vanwege haar 
migraine en nekklachten zo veel pijn heeft 
(gehad) dat zij haar medische status verruilt 
voor een rustiger bestaan met meer aandacht 
voor haarzelf en het oogheelkundig onderwijs.

Of lees het verhaal over de NLP-praktiseren-
de Bouke de Boer en GZ-psycholoog Janine 
Hellenberg Hubard die ieder vanuit hun 
achtergrond vertellen aan anderen hoe zij 
kunnen omgaan met pijn. Beiden spreken 
begin oktober op de jaarlijkse Contactdag 
van de werkgroep Aangezichtspijn.

We hebben ook een artikel over de cursus 
Sterk met Pijn die patiëntenorganisaties 
waaronder Hoofdpijnnet aanbieden aan hun 
leden. Waar bestaat die cursus uit? En heb je 
er wat aan? Wat dat laatste betreft: de uitkom-
sten van een heuse evaluatie zeggen genoeg.

Mocht je aan al deze handvatten en adviezen 
niet genoeg hebben, dan kun je nog altijd zélf 
over migraine en pijn schrijven. In Haarlem 
kwam een groep vrouwen bijeen om in het 
eerste Migraine Schrijfcafé hun pijn en leed 
onder woorden te brengen. Genoeg te lezen 
dus in deze nieuwe Hoofdzaken.

En als je het magazine uit hebt, ga dan 
bijvoorbeeld lekker naar buiten nadat je eerst 
Weer Online hebt gecheckt. Deze meteorolo-
gische dienst geeft naast de hooikoortsvoor-
spelling ook een indicatie of het weer van 
invloed kan zijn op je migraine. 
Hoe dan ook: het wordt vast een mooie 
zomer. Geniet ervan.

Caspar van Loo
hoofdredacteur

hoofdzaken@hoofdpijnnet.nl



INHOUD

3hoofdzaken 2 | 2019

Jongeren met hoofdpijn
‘Mijn hersenen werken anders’ heette de expositie van zes jongeren met ern-

stige hoofpijn. Zij lieten hun portretten zien aangevuld met een zelfgeschre-

ven verhaal. Carolien de Vries (21) en Antonia Nagel (16) vertellen over hoe 

zij het project hebben ervaren en wat we nog van hen kunnen verwachten. 

Bijvoorbeeld voorlichting geven op scholen?

Prikkelen en praten
In de bijeenkomst ‘Omgaan met pijn’ begin oktober spreekt Bouke de Boer over 

neuro-linguïstisch programmeren (NLP) en wat dit kan betekenen voor mensen 

met chronische aangezichtspijn. GZ-psychologe Janine Hellenberg Hubard-van 

Bergen zal ingaan op hoe pijn te buigen is naar handzame proporties. Een voor-

proefje van hun kennis en inzichten.

Arts met migraine
Voor arts Nicolle Brüll duurde het even voordat zij, 

gekweld door migraine, accepteerde dat ook een 

arts ziek kan zijn. Het kostte haar ook moeite te 

erkennen dat migraine een hersenziekte is en geen 

aandoening die je wegstopt. Nu ook haar nek chro-

nisch pijnlijk is, gaat het roer om. Lees haar verhaal.

Je kunt er ook zelf over 
schrijven
Op een zonnige lentedag komen vijf vrouwen in 

Haarlem bijeen om te gaan schrijven over… migrai-

ne. Redacteur Ingrid Schaafsma is een van hen. Zij 

doet verslag van deze bijzondere ervaring in het 

eerste Migraine Schrijfcafé.

10 Jan Hagen weet dat je met migraine niks 

meer kunt plannen

16 De cursus Sterk met pijn geeft je handvat-

ten om sterker en weerbaarder te worden

19 Een nieuwe aflevering van Een ode aan… 

Emke Mol aan het woord

27 Beter stoppen met pijnmedicatie dan een 

botoxbehandeling

28 ‘Vier dingen die ik heb geleerd door mijn 

migraine’

30 Wat te doen bij endometriose klachten en 

hormonale migraine?

33 Hoofdpijnnet neemt afscheid van twee 

good old bestuursleden

36 Hoofdpijn door homeostase? Heel 

bijzonder
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Migraine, 
een geschiedenis
Tot nu toe is de geschiedenis van migraine 
nauwelijks verteld, aldus Johns Hopkins 
Universty Press.
In Migraine onthult de Britse historicus 
Katherine Foxhall (38) de ideeën en methoden 
die mensen en artsen hebben gebruikt om 
migraine te beschrijven, te verklaren en te 
behandelen sinds de Middeleeuwen. Foxhall 
beschrijft postmoderne kruidenremedies, de 
opkomst van neurologie en praktijken van 
therapeutische experimenten. In het hele boek 
beweert Foxhall dat onze huidige kennis van de 
neurobiologie van migraine gebaseerd is op 
een eeuwenlange sociale, culturele en 
medische geschiedenis. Deze historie, zo laat ze 
zien, blijft diepgaand onze kennis van deze 
gecompliceerde hersenziekte, onze houding 
ten opzichte van mensen met migraine, en de 
soms drastische maatregelen die we nemen om 
pijn te adresseren, vormgeven.

Migraine is een intieme kijk op hoe de culturele 
houding en therapeutische praktijken radicaal 
zijn veranderd als reactie op medische en 
farmaceutische ontwikkelingen. Foxhall maakte 
gebruik van een schat aan eerder niet 
bestudeerde bronnen, waaronder 
Middeleeuwse manuscripten, receptenboeken, 
professionele medische tijdschriften, notities 
van ziekenhuizen, krantenadvertenties, 
privéagenda’s, 
kunstwerken, 
poëzie en 
YouTube-video’s. 
Een boek voor de 
liefhebbers. Kijk op:
https://jhupbooks.
press.jhu.edu/title/
migraine

Speerpunten in 
perspectief

M
ijn zomerse bijdrage begin ik met het verwijzen naar 
de uitspraak van de Wetenschappelijke 
Adviesraad Commissie 
Geneesmiddelen (WAR CG) van het 

Zorginstituut Nederland. De WAR heeft zich 
met enige vertraging gebogen over de 
inzetbaarheid van de nieuwe 
migraineremmer erenumab. Ze heeft op 27 
mei geen uitspraak over de vergoeding van 
het nieuwe medicijn gedaan, maar wel een 
onafhankelijk advies gegeven over de 
inzetbaarheid van het middel. Hoofdpijnnet 
vindt dat de migraineremmer snel op de markt 
moet komen tegen een reële prijs. Op het moment dat 
ik deze bijdrage schreef, was het advies nog niet bekend. Het 
laatste nieuws daarover is terug te lezen op onze website allesoverhoofdpijn.nl

Ik kom even terug op onze conferentie ‘Van dilemma naar doorpakken’ over 
het omgaan met migraine op het werk en welke oplossingen nodig zijn. Naar 
aanleiding van die geslaagde middag met verschillende relevante partijen 
heeft Hoofdpijnnet een online boekje over dit thema uitgebracht. De uitgave 
is niet zozeer een terugblik, maar geeft vooral de visie en strategie weer van 
de vereniging. We willen komende jaren met relevante partijen serieus werk 
maken van praktische oplossingen voor mensen die hun chronische ziekte 
ervaren als een obstakel op de werkvloer. 

Kijken we naar een andere, minder zichtbare maar belangrijke activiteit van 
Hoofdpijnnet, dan noem ik onze bijdrage aan de nieuwe versie van de 
Richtlijn Migraine. Essentieel voor goede behandeling van hoofdpijnklachten 
is dat de diagnose bij aanvang goed wordt gesteld. Meer kennis over 
hoofdpijn en meer collegiaal contact tussen eerstelijns zorg en specialisten 
kunnen hierbij helpen. Hoofdpijnnet heeft los hiervan input gegeven bij het 
Nederlands Huisartsen Genootschap voor aanpassingen in de nieuwe versie 
van de Standaard Hoofdpijn. Daarnaast praat de vereniging met een aantal 
hoofdpijnpoli én met de VNHC (de vereniging van hoofdpijncentra) over het 
gezamenlijk werken aan een betere afstemming tussen huisarts en neuroloog.
 
Tot slot wil ik twee van onze bestuursleden in de schijnwerper zetten die veel 
voor de vereniging hebben betekend, en nu afscheid nemen. Maar liefst drie 
termijnen zaten ze in het bestuur, penningmeester Willem Sleddering en 
secretaris Peter Ytsma. We zijn blij dat de algemene ledenvergadering Eugène 
van den Bemt, afkomstig uit de werkgroep Aangezichtspijn, als nieuwe 
penningmeester heeft benoemd.  
Rest mij u een heel mooie, zonnige en niet al te hete zomer te wensen!

Karin van Haperen, voorzitter Hoofdpijnnet
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Online boekje als aftrap voor 
migraine-aanpak op werk

Naar aanleiding van de conferentie ‘Van 
dilemma naar doorpakken’ over het 
omgaan met migraine op het werk heeft 
Hoofdpijnnet een online boekje over dit 
thema uitgebracht. De uitgave geeft de 
visie en strategie weer van de vereniging. 
Hoofdpijnnet wil de komende jaren met 
relevante partijen serieus werk maken 
van praktische oplossingen voor mensen 
die hun chronische ziekte ervaren als een 
obstakel op de werkvloer. 
Na de conferentie heeft Hoofdpijnnet de 

tijd genomen alle 
verkregen input te 
doordenken. Dat werk 
heeft drie speerpunten 
opgeleverd, waarmee de 
vereniging de komende 
jaren aan de slag wil. De online-uitgave is 
daarvan de aftrap. ‘De realisatie van onze 
ideeën is alleen mogelijk in 
samenwerking mét u, alle betrokken 
spelers in het veld. U bent als voorloper 
op dit gebied hierin voor ons onmisbaar!’, 

zegt voorzitter Karin van Haperen van 
Hoofdpijnnet tegen de lezers van de 
uitgave.

Belangstelling? Het boekje is te 
downloaden via allesoverhoofdpijn.nl. 

Hoofdpijndag in 
het LUMC

De hoofdpijndag in het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC) op 22 juni wordt 
georganiseerd door artsen en onderzoekers 
van de hoofdpijngroep, onderdeel van de 
afdeling Neurologie. Deze dag is bedoeld 
voor iedereen die meer wilt weten over 
migraine en clusterhoofdpijn. Wat betekent 
het om een van deze aandoeningen te 
hebben en hoe kunnen we die het beste 
behandelen? Of jij je nog kunt aanmelden 
en hoe het definitieve programma van de 
hoofdpijndag er uitziet, vind je op de 
website lumcl.nl. 

Rondetafelgesprek over 
medicijntekort
De medicijnketen is een te strak 
gespannen elastiek. Daar zijn de 
patiënten de dupe van. Dat vinden 
alle spelers uit die keten. Op 
uitnodiging van de Patiëntenfederatie 
Nederland schoven ze onlangs aan bij 
een rondetafelbijeenkomst in het 
SER-gebouw in Den Haag. Het waren 
vertegenwoordigers van de 
verenigde farmaceutische fabrikanten 
en bedrijven, de groothandelaren en 
de beroepsorganisatie van 
apothekers. Ook het ministerie van 
VWS, de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd en Zorgverzekeraars 
Nederland gaven acte de presence. 

De problemen met het leveren van 
medicijnen zorgen voor veel 
onzekerheid en stress. 
Vertegenwoordigers van 
patiëntenorganisaties illustreren dat 
op deze bijeenkomst met talloze 
voorbeelden. Patiënten die 
levenslang afhankelijk zijn van een 
medicijn moeten plotseling 
overschakelen naar een ander 

geneesmiddel. Goede 
communicatie over die gedwongen 
overstap ontbreekt. Er ontstaan 
vaak problemen, bijvoorbeeld met 
de dosering. Dat het anders moet, 
daarover zijn alle betrokkenen het 
eens. De vraag is hoe?

Zorgverzekeraars Nederland geeft 
in ieder geval aan dat er nog voor 
de zomer een nieuwe lijst komt van 
medicijnen die niet gewisseld 
mogen worden. Alle partijen 
onderschrijven het belang van 
naleving en handhaving hiervan. 
Beter voorraadbeheer door 
groothandelaren en apothekers kan 
een tijdelijke oplossing vormen 
voor tekorten. Dit vraagt echter om 
nader onderzoek. Het risico bestaat 
dat extra voorraad zorgt voor 
duurdere medicijnen. En dat wil 
niemand.

Lees het uitgebreide verslag van 
de rondetafelbijeenkomst op 
allesoverhoofdpijn.nl
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Hoe migraine het leven van oogarts Nicolle Brüll bepaalde

‘Ik ga de lichtheid van 
het leven opzoeken’

Nicolle Brüll (51) uit Amersfoort is een arts die lijdt aan migraine. Het duurde 
even voordat zij accepteerde dat ook een arts ziek kan zijn. Het kostte haar ook 
moeite te erkennen dat migraine een hersenziekte is en geen aandoening die 

je wegstopt. Nu ook haar nek chronisch pijnlijk is, gaat het roer om. Meer 
balans in haar leven moet het bestaan lichter maken en de pijn minder.

Door Caspar van Loo

Nicolle Brüll
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‘E
rgens tussen mijn 14e en 16e jaar 
kreeg ik voor het eerst last van zware 
hoofdpijn, waarbij ik moe en bleekjes 
was. In die tijd hielp veel slapen nog 

om de hoofdpijn te verdrijven. Daarna kwa-
men de aanvallen één keer in de paar maan-
den. Pas op mijn 26ste tijdens mijn opleiding 
Oogheelkunde in Leiden kreeg de hoofdpijn 
een frequenter en heviger karakter, met een 
hormonaal patroon. Toen is in het LUMC 
de diagnose migraine gesteld en kreeg ik 
voor het eerst Imigran. Dat medicijn hielp 
wel maar ik werd er afhankelijk van. Ik heb 
ook een tijdje preventief medicatie gehad, 
maar door de bijwerkingen ben ik daarmee 
gestopt. Binnen mijn opleiding waren er 
trouwens andere collega-oogartsen die ook 
migraine hadden.’

De impact van de ziekte werd Nicolle voor 
het eerst goed duidelijk toen zij vanwege 
migraine niet naar de bruiloft van een collega 
kon. Zij had zich daarop verheugd, de nieuwe 
feestjurk hing klaar maar Nicolle was te ziek 
om te gaan. In de hoop toch nog op te 
knappen deed zij heel gekke dingen: haar 
hoofd in een emmer ijskoud water, en een 
sjaal heel hard om haar hoofd binden, wat 
heel even verlichtend werkte bij het loslaten. 
Het frustrerende was steeds het zoeken naar 
verklaringen: had ze te veel smaakversterkers 
gegeten, was het de rode wijn met schimmel-
kaas, te weinig geslapen, te lang geslapen, te 
weinig gedronken? Maar er was geen eendui-
dige oorzaak. 

Zithouding
In de loop der tijd werd de migraine heel 
dominant en vermoeiend, vaak wel drie keer 
per week. Ze zat toen op vijftien triptanen per 
maand. Haar twee zwangerschappen waren 
als oases in de woestijn, Nicolle wist niet wat 
haar overkwam toen de pijn en het ongemak 
uitbleven. Zo’n vier weken na de bevalling 
begon de ellende weer, zoals ze dat zegt. Wat 
naast de migraine ook een rol speelde waren 
de spanningshoofdpijn en de nekklachten, 

voor een groot deel terug te voeren op de 
specifieke zithouding die oogartsen innemen 
wanneer zij patiënten onderzoeken. Op een 
gegeven moment wist zij niet meer welke pijn 
waar vandaan kwam. Dat was heel vervelend, 
zeker voor een oogarts met een drukke 
praktijk. ‘De ibuprofen en de paracetamol 
waren dagelijkse vrienden geworden. Opval-
lend was dat ik tijdens mijn nevenwerkzaam-
heden in het medisch onderwijs veel minder 
klachten had.’

Detoxen
In 2014 was de pijn zo hevig en vaak aanwe-
zig dat Nicolle niet meer zonder dagelijkse 
medicatie kon. Ze consulteerde neuroloog 
Willem Oerlemans, een oud-studiegenoot en 
vriend van haar. ‘We hadden er wel vaker 
aan de keukentafel over gesproken, maar nu 
ging ik echt als patiënt naar zijn spreekuur.’ 
Hij liet haar een dagboekje bijhouden dat 
uiteindelijk illustreerde hoe afhankelijk, zeg 
maar verslaafd, Nicolle aan Imigran en 
NSAID’s was geworden. Zij moest abrupt 
stoppen met elke medicatie: detoxen onder 
begeleiding. Dat betekende ook dat zij haar 
collega’s in de Zeister Oogkliniek op de 
hoogte stelde: ik ga geen medicijnen nemen 
dus ik weet niet wanneer ik uitval. ‘Voor die 
tijd wisten de meeste collega’s niet eens dat 
ik migraine had waarvoor ik zware medicatie 
gebruikte. Ik moest wel omdat ik mijn 
spreekuur niet wilde afzeggen. Het detoxen 
heeft uiteindelijk geholpen in het nu verant-

‘De ibuprofen en de 
paracetamol waren dagelijkse 
vrienden geworden’
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woord gebruiken van migrainemedicatie.’
Heel naar voor Nicolle was dat zij in 2016 
door een nekhernia en stenoses zenuwuitval 
kreeg die voor veel (extra) pijn in nek en 
rechterarm zorgde. Achteraf heeft zij waar-
schijnlijk al veel langer klachten gehad vanuit 
de nek die de migrainepijn versterkten. De 
slijtage in de nek is duidelijk gerelateerd aan 
de werkhouding achter de medische appara-
tuur van oogartsen. De hernia en de gevol-
gen daarvan betekenden het einde van haar 
20-jarige carrière als oogarts.

Schaamte
De Amersfoortse van Limburgse afkomst 
heeft lange tijd de migraine weten te verstop-
pen voor haar omgeving. Zij zegt: ‘Ik houd 
ervan om regie over mijn leven te voeren, 
maar ik moest wel hard vechten om de 
migraine de baas te zijn. Ik wilde er niemand 
– naasten en collega’s - mee tot last zijn.’ Ze 
wilde dus in stilte lijden, maar de vraag is 
waarom? ‘Als je migraine hebt baal je enorm 
omdat je een heleboel dingen even niet kunt 
doen. Op het moment dat ik het zeg, denk ik: 
stel je niet zo aan, maar daar gaat het om: je 
wilt gewoon doorgaan met je leven, met je 
gezin en je werk. Heel onverstandig omdat 
migraine geen gewone hoofdpijn is, zoals we 
weten. Ik schaamde me ook voor het slikken 
van weer een pil. Mijn man wist het toen, 
maar voor de rest had niemand een idee 
hoeveel medicatie ik nam, die ik overigens als 
arts mijzelf voorschreef. Je kunt als dokter 
heel slecht met je eigen ziekte omgaan, vind 
ik. Je bagatelliseert, en je hebt de neiging om 
jezelf te genezen met pillen. Ik schrok pas 
echt toen de neuroloog zei dat ik een hersen-
ziekte heb. Een hersenziekte? Kom nou, dacht 
ik. Dat klinkt zo erg! Maar dat hielp wel in 
het besef dat het geen flauwekul is, dat ik het 
nu echt moest accepteren en de behandeling 
aan een ander overlaten.’

Werk en migraine
Ook Nicolle ervoer dat migraine en werk een 
issue is die je uit de weg gaat. Waarom toch? 
‘Je wilt geen onbetrouwbare medewerker zijn, 
je wilt niet toegeven aan je ziekte. Had ik dat 
wel gedaan, dan had ik het werk als oogarts 
niet meer kunnen doen. Ik koos ervoor om 

mijn werkgever en mijn patiënten voorrang te 
geven… je wist soms dat patiënten op een 
bepaalde uitslag zaten te wachten. Ik wilde 
hen niet teleurstellen. Mijn boodschap nu aan 
werkende migrainepatiënten is: zeg het op je 
werk dat je de ziekte hebt, moffel niks weg! 
Mijn werkgever is er goed mee omgegaan 
toen ik er uiteindelijk voor uitkwam. Die zei 
begripvol: als jij ziek bent, zetten we gewoon 
je afspraken om.’ 

Zij refereert aan wat Nout Wellink eerder in 
een interview in dit blad zei over de loyaliteit 
van werknemers met migraine. ‘Dat is 
volkomen waar. Zo beleef ik dat ook. Het 
heeft niks te maken met compensatiegedrag, 
maar meer met het willen doorgaan, dienst-
baar blijven ondanks de chronische ziekte. Ik 
kan mij voorstellen dat er werkgevers zijn die 
het allemaal maar lastig vinden met een 
medewerker met migraine. Maar als iemand 
reuma heeft of een andere chronische ziekte 
worden er meestal ook aanpassingen gedaan 
in het werkregime of op kantoor. Bij migraine 
is het onvoorspelbare karakter zo rottig, dat 
moet de werkgever wel begrijpen. Als hij dat 
niet doet, is dat wel heel triest.’

Nadat Nicolle arbeidsongeschikt was gewor-
den als oogarts ging zij vanaf 2017 als arts 
Bedrijfsgeneeskunde werken en maakte zij 
zich sterk voor de kant van de medewerkers 
binnen een bedrijf. Op haar spreekuur 
kwamen soms migrainepatiënten met een 
ander probleem, bijvoorbeeld een heupartro-
se. Daar ging dan de aandacht naar uit. Wat 
de impact van de migraine was op die 
persoon kwam niet ter sprake. ‘Ik besef nu dat 

‘Een hersenziekte? 
Kom nou, dacht ik. 
Dat klinkt zo erg!’
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ik dat nooit heb gevraagd, ofschoon ik van 
nature heel erg geïnteresseerd ben in mensen 
en wat hen drijft. Als oogarts had ik eens een 
patiënt met migraine die aan mij kon zien 
wanneer ik zelf met de ziekte worstelde. Hij 
was notabene degene die dan zei: Dan 
houden we het kort vandaag.’

Studeren
Het beroep van medisch specialist vond 
Nicolle zwaar. Het dragen van de verantwoor-
delijkheid voor de gezondheid van haar 
patiënten was soms een loden last, gecombi-
neerd met haar drang tot perfectie. De 
wisselende lichamelijke klachten in nek en 
schouder hebben haar doen besluiten haar 
carrière een wending te geven. De Amers-
foortse wil verder gaan als docent in het 
medisch onderwijs, iets wat ze altijd al met 
veel plezier naast haar oogartsenbaan deed. 
Daarnaast gaat ze zelf in deeltijd studeren 
met ingang van september. De keuze is 
gevallen op religiewetenschappen (kennis 
krijgen over de vijf wereldreligies en de rol 
daarvan in de samenleving, red.). ‘Ik ga de 
lichtheid van het leven meer opzoeken.’ 

Tranen in de ogen
Met haar migraine en haar schouderklachten 
gaat het nu beter als gevolg van de overgang 
en minder werkspanning. Ze zit nu op vier 
triptanen (Fromirex) per maand die 48 uur 
werken. Zij zegt: ‘Ik luister nu meer naar mijn 
lichaam en de pijnen. Afspraken afzeggen en 
stil gaan liggen zijn de dingen die ik dan doe. 
Ik ben nu in de overgang en mijn hormonen 
zijn daardoor een chaotische bende. Mijn 
hoop is dat ik op latere leeftijd de migraine 
achter mij kan laten, zoals ook bij een aantal 
van mijn familieleden met migraine is 
gebeurd.’

De nieuwe migraineremmer komt dus voor 
haar te laat. Tien jaar eerder had ze het 
medicijn als eerste willen proberen. ‘Want’, 
zegt Nicolle, ‘op het dieptepunt van je pijn 
ben je écht wanhopig. Dan wil je ultieme 
verlichting. Wanneer ik de verhalen van 
lotgenoten in Hoofdzaken lees, voel ik hun 
pijn en verdriet, en schieten de tranen nog 
steeds in mijn ogen.’ 
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‘We leven 
     bij de dag’

De leden van Hoofdpijnnet zijn jong, oud, ieder 
met een eigen verhaal over het leven met een 

(ernstige) vorm van hoofdpijn of aangezichtspijn. 
In de rubriek WIE? laten we een van de leden aan 

het woord aan de hand van tien vragen. ‘Gelukkig 
kan ik nog veel dingen doen, alleen kunnen ze 

niet vooruit gepland worden.’

Productie: Leo van Os

1 
 
Wie? 
Mijn naam is Jan Hagen en ben 67 jaar. 
Ik woon al sinds mijn geboorte in 
Tilburg en ben bijna 44 jaar getrouwd 

met Henriëtte. We hebben drie kinderen, 
variërend in de leeftijd van 37 tot en met 
bijna 43 jaar, en vijf kleinkinderen van 8 tot 
17 jaar.

2
 
Wat?
Ik heb sinds 2006 migraine. In 
december 2002 heb ik een hersenin-
farct gehad en een tia. Volgens de 

neuroloog is de migraine geen uitvloeisel van 
het herseninfarct. Ik heb bij een aanval geen 
last van het licht en hoef ook niet over te 
geven, maar heb wel ontzettende hoofdpijn 
en ben soms misselijk. Ik moet dan wel op 

bed liggen en slaap dan heel veel. Het begon 
met 24 uur slapen en dat breidde zich op 
een gegeven moment uit tot 48 uur om de 
tien dagen. Momenteel heb ik meestal twee 
tot drie keer in de maand migraine.

3
 
Wat doe je eraan?
Ik ben sinds april 2015 met pensioen 
en probeer me fit en in conditie te 
houden. Ik ga twee à drie keer per 

week baantjes zwemmen en probeer iedere 
dag toch minimaal een uur te bewegen, 
meestal op de fiets. Daarnaast doe ik allerlei 
huishoudelijke klusjes.
Ik heb vanaf het begin dagelijks medicijnen 
gehad om de migraine tegen te gaan. Het is 
een hele weg van experimenteren. Sommige 
hielpen een jaar of iets langer, andere korter 
of helemaal niet. Daarbij kwam nog eens dat 
ik in juni 2010 de een na agressiefste vorm 
van prostaatkanker had - gelukkig niet 
uitgezaaid -  en dus bestralingen kreeg en 
drie jaar lang injecties om de testosteron te 
onderdrukken. Uiteindelijk is de neuroloog 
in de loop van 2011 uitgekomen bij het 
medicijn Sandomigran, waarvan we de 
dosering langzaam opgebouwd hebben tot 
een dagelijkse hoeveelheid van 3 mg. Daar-
naast slik ik tweemaal per dag 12 mg Can-
dersatan en 0,25 mg Topamax voor de 
migraine. Met deze medicatie heb ik maan-
delijks nog wel twee tot drie aanvallen maar 

Jan Hagen
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die zijn meestal ’s nachts waardoor ik overdag 
nog redelijk kan functioneren. Toen ik nog 
werkte zei ik tegen mijn teamleider, dat ik er 
wel was, maar dat het een tandje lager moest 
die dag. Hij had daar begrip voor. Maar nu 
doet zich het probleem voor dat het medicijn 
Sandomigran sinds november 2018 niet meer 
geproduceerd wordt en ik weer moet afwach-
ten hoe het zal gaan lopen met de medicatie 
en met mijn aanvallen.

4
 
Invloed op dagelijks leven?
De kinderen waren inmiddels al de 
deur uit, zodat we met zijn tweetjes 
zijn. In de begintijd toen ik zo veel op 

bed lag, kon ik eigenlijk niets omdat ik daar 
niet toe in staat was, waardoor ik soms de 
verjaardagen van mijn kinderen of kleinkinde-
ren voorbij moest laten gaan. Maar zoals het 
nu gaat, gaat het redelijk. Als we nu iets 
afspreken zeggen we toch nog voor de zeker-
heid ‘als Jan tenminste geen (ernstige) migrai-
ne heeft’. Vakanties plannen we allang niet 
meer. Dit heeft óók te maken met de lichame-
lijke klachten van mijn vrouw. We leven bij de 
dag. We zien wel hoe het met ons gaat.

5
 
Invloed op eet- en drinkge-
woontes?
De neuroloog adviseerde mij destijds 
om cafeïnevrije koffie en thee te gaan 

gebruiken en dat doe ik nu nog steeds. Een 

enkele keer pak ik wel eens een kopje gewone 
koffie als we op visite zijn en daar merk ik dan 
niks van. In verband met de Sandomigranta-
bletten (die ik ’s avonds moet innemen) kan 
ik ’s avonds geen wijntje meer pakken, en dat 
doe ik nu zo af en toe vóór het avondeten.

6
 
Wat niet meer kan? 
Gelukkig kan ik nog veel dingen 
doen, alleen kunnen ze niet vooruit 
gepland worden.

7
 
Nooit meer? 
Dagen achter elkaar op bed moeten 
liggen en niets kunnen doen. In de tijd 
dat ik werkte zei een directeur tegen 

mij dat migraine op te lossen was met 
aanpassingen zoals ander beeldscherm, ander 
licht, et cetera...

8
 
Waarom lid van Hoofdpijnnet?
Ik kreeg destijds van een collega een 
aantal oude nummers van Hoofdza-
ken te lezen en die vond ik heel 

interessant. Ik ben toen lid van de vereniging 
geworden. Bovendien wil ik weten wat de ont-
wikkelingen zijn op het gebied van migraine.

9
 
Wat spreekt je aan in  
Hoofdzaken?
De artikelen over migraine, maar ook 
de verhalen van de mensen die andere 

hoofdpijn hebben, of het nu aangezichtspijn, 
chronische hoofdpijn of clusterhoofdpijn is.

10
 
Wens?
Ik zou willen dat migraine en 
andere soorten van hoofdpijn 
geaccepteerd worden op de 

werkvloer als een ziekte, zodat de patiënten 
zich niet meer hoeven te verdedigen dat ze 
echt niet kunnen werken. Met de werkvloer 
bedoel ik dan niet alleen de collega’s maar 
ook de teamleiders en de directies! Als ik 
voorzitter van Hoofdpijnnet was zou ik ervoor 
willen zorgen dat goede medicatie die op de 
markt is ook beschikbaar blijft!

Jan Hagen: ‘Ik 
probeer mij fit en in 
conditie te houden’
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U
it onderzoek van een Braziliaanse 

hoofdpijnkliniek kwam naar voren dat 

mensen met migraine sneller vallen en 

ook banger zijn om te vallen. Goh, 

dacht ik toen ik het las, nu je het zegt. Nog 

niet zo lang geleden had ik twee 

compleet ontvelde knieën omdat ik op 

straat was gevallen. Ik liep naar huis 

met mijn fiets aan de hand, en het 

volgende moment lag ik op de 

grond met mijn fiets bovenop me. 

Van alle gevoelens die me op dat 
moment overvielen – schrik, 
verbazing, angst, schaamte, pijn, 
ergernis – was verbazing wel de 
minst grote. Ik val namelijk om de 
haverklap. Een halfjaar eerder was ik 
gestruikeld over een minuscuul takje op een 
verder volledig egaal wandelpad waar ik liep met 
een vriendin en haar hond. Pas op! Niet struikelen 
over de lijn van de hond of over de hond zelf, zei ik 
in gedachten steeds tegen mezelf, en toen 
struikelde ik over een twijgje en verstuikte mijn 
enkel. 

Ik val van stoepranden (serieus), ik glij uit op gladde 
supermarktvloeren en ik struikel over steentjes, 
drempels en mijn eigen voeten. Zie ik een 
loszittende stoeptegel of een bananenschil, dan ga 
ik er voor de zekerheid met een grote boog 
omheen. Altijd dacht ik dat ik gewoon een kluns 
was of in het beste geval een dromer, nu weet ik 
beter: het is de migraine. 

Vallende 
ziekte

Na een kortstondig moment van tevredenheid 
begon ik me af te vragen wat ik eigenlijk moest met 
die kennis. Was het nuttige informatie? Het 

onthouden waard?

54% van de deelnemers aan het 
Braziliaanse onderzoek gaf aan regelma-

tig te vallen. Regelmatig is in dit geval: 
één keer per jaar of vaker. Dus: iets 
meer dan de helft van de 
migrainepatiënten struikelt eens per 
jaar. Ik ben er niet echt van onder de 
indruk. 

Een verder totaal niet betrouwbare 
steekproef in mijn eigen omgeving leert 

me dat ook mensen zonder migraine 
vallen en dat ze dat ongeveer net zo vaak 

doen als de migrainisten uit het onderzoek. Of ik 
vaker of minder vaak struikel weet ik niet, ik hou 
geen score bij. Wel heb ik het idee dat mijn 
valgemiddelde vroeger een stuk hoger lag. 

Tot ik een keer een opticien binnen liep en een 
oogmeting liet doen. Sindsdien struikel ik een stuk 
minder. Ik had gewoon een bril nodig.

Marieke Groen

Marieke Groen is 

schrijver. Voor 

Hoofdzaken schrijft 

ze over haar  

ervaringen als 

migrainepatiënt.
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Schrijven 
over migraine

Op een zonnige lentedag komen vijf vrouwen in Haarlem bijeen om 
te gaan schrijven over… migraine. Redacteur Ingrid Schaafsma is 
een van hen. Zij doet verslag van deze bijzondere schrijfervaring.

Door Ingrid Schaafsma

In het Haarlems Migraine Schrijfcafé 

J
ohanneke Kramer is schrijfcoach 
en heeft op Facebook een site die 
Johi’s Poetry & Pyramids heet. 
Zij organiseert vaker schrijfcafés 

en in de supportgroep Migraine op 
Facebook had zij een oproep geplaatst. 
Wie wil er ook intuïtief schrijven over 
migraine? Ik moest meteen denken 
aan de vraag Wil je een tip of begrip? 
ooit geleerd van een psychotherapeut. 
Als migrainepatiënt kom ik vrij vaak 
in het ongevraagde adviezenpatroon 
terecht. Wanneer ik vertel wat ik man-
keer of net ziek ben geweest, vliegen 
de adviezen me over de oren. En ze 
zijn nooit origineel. Maak ik me te 
druk? Eet ik misschien te veel kaas? 
Sinaasappels zijn niet goed en een 
nichtje van de buurman, nou die is 
verlost van haar klachten door te gaan 
hardlopen.  
Ik besluit om te reageren op de oproep 
van Johanneke. Het lijkt mij namelijk 
mooi om met lotgenoten contact te 
hebben en samen over onze klachten te 
schrijven en te delen. De ontmoeting 
vindt plaats bij stichting de Leefruimte 
in Haarlem. Eigenaresse Wendy runt 

daar een winkeltje en een groot deel 
van de opbrengst daarvan is bestemd 
voor goede doelen. Johanneke huurt 
vaak een ruimte bij haar. We zitten op 
een fijne plek en kijken uit op een 
zijstraat van de Grote Markt. De 
schrijfplek is licht, maar niet vol in de 
zon. Doordat het raam openstaat, 
komt er frisse lucht naar binnen. 
Precies een goede werkplek voor 
hoofdpijnpatiënten.

Eenzaamheid
Na een korte kennismaking gaan we 
aan de slag. We zijn van verschillende 
generaties met als algemene deler een 
vorm van hoofdpijn, veelal migraine. 
Johanneke heeft de leiding en zij schrijft 
zelf ook mee. De eerste opdracht is om 
tien woorden onder elkaar te schijven 
die bij je opkomen wanneer je denkt 
aan migraine. Vervolgens vraagt ze bij 
de volgende opdracht het 7e of 8e 
woord te kiezen en daar vijf minuten 
over te schrijven. ‘Schrijf zonder de pen 
van het blad te halen, denk niet aan 
leestekens’, geeft ze ons mee. Ik kies het 
woord eenzaamheid:

Daarna lezen we lezen voor wat we 
geschreven hebben. We krijgen elke 
keer weer een nieuwe opdracht. 
Maak de volgende zin af:
Als ik migraine heb, dan ga ik…
Mijn routine om door een aanval te 
komen, begint met…

‘Migraine is een eenzaam proces. 
Niemand voelt of begrijpt jouw pijn. 
Ook als je geen migraineaanval 
hebt, voelt het eenzaam, omdat 
mensen het niet begrijpen.  Dit zijn 
mensen uit jouw omgeving of 
mensen van wat verder weg. Ik 
probeer wel eens iets te vertellen, 
maar vaak krijg ik dan een 
ongevraagd advies. Zo was er 
gisteren een kennis die wist dat ik 
met een haarklem op mijn hand zou 
moeten gaan zitten. Dat zou een 
drukpunt activeren en dat zou zeker 
helpen. Haha, lachte ik het weg. 
Maar het was cynisch lachen; weer 
dat gevoel van onbegrip en een-
zaamheid.’
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wanneer ik iemand hoor beschrijven 
hoe ze opgerold in bed ligt, een 
houding zoekt waarin de pijn net iets 
beter uit te houden is. Ik voel de 
eenzaamheid van die pijn en van het 
tegen jezelf praten, daar lig je weer. 
Toch merken we ook op hoe we juist 
zo positief ingesteld zijn. Omdat we 
vaak ziek zijn weten we ook heel goed 
hoe het voelt als je weer beter bent. 
Sluimerend blijft het op de achter-

Met de klok mee: 
Daniëlle Smeets, Ingrid 
Schaafsma, Natacha 
Franke, Johanneke 
Kramer en Lonneke 
Scholten

Mijn omgeving reageert meestal…
De meest extreme therapie die ik 
geprobeerd heb, is….

Herkenbaar
Tussendoor lezen we voor. We zijn 
geraakt door de herkenbaarheid en 
ook hoe pijnlijk het soms is; de 
letterlijke pijn, het onbegrip van de 
omgeving. Er wordt gehuild, maar 
vooral ook gelachen. Ik word geraakt 
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grond wel aanwezig, niet te veel tegelijk 
doen, niet te laat naar bed, pillen meenemen 
als je ergens naar toe gaat, let op met… 
enzovoorts. Het lijkt een tweede natuur.

Werk blijkt een groot thema te zijn. Op de 
zin: Zonder deze ziekte zou ik… (vul aan) 
antwoordt ieder van ons wel iets dat gerela-
teerd is aan werk. We lopen ertegenaan, dat 
we nu eenmaal veelvuldig ons ziek moeten 
melden. Hoezeer een werkgever ook met je 
meedenkt en je begrijpt, het blijft lastig. Ga 
je minder uren werken of zoek je ander soort 
‘rustiger’ werk en wat is dat dan? Vertel je 
het aan je werkgever bij een sollicitatie? Het 
blijft een constant balanceren en we leven 
met elkaars verhaal mee. Natuurlijk is geld 
verdienen belangrijk, maar het gaat vooral 
om de ambitie, om iets te betekenen, om dat 
waar je voor opgeleid bent te kunnen doen, 
je passie te volgen.

Wat ik een heel mooie vraag vond, was: Wat 
zou je doen als je een dag geen migraine had? 
Hier kwam bij eenieder toch wel in één of 
andere vorm iets uit in de behoefte om eens 
iets losbandigs te doen: druk dansen op een 
feest, flink sporten, uitgaan, en alcohol 
drinken. Dat je de volgende dag een kater 
hebt, niet vanwege de twee ice-tea die je 
gisteren gedronken hebt en van de triptaan 
die je in moest nemen omdat je om midder-
nacht besloot dat het niet meer ging en je 
naar huis moest, maar puur gewoon omdat je 
te veel gedronken hebt, zei iemand. We stellen 
vast dat we overal en altijd rekening moeten 
houden met ons hoofd. We dragen het altijd 
met ons mee.

Wij willen begrip!
Na een kleine twee uur sluiten we af. Wat 
een opbrengst en wat een herkenbaarheid. 
Hier is een half woord genoeg. Het samen 
delen en samen zijn maakt het gevoel elkaar 
al jaren te kennen, groter. We hebben 
vreselijk moeten lachen om wat we allemaal 
geprobeerd hebben om ervan af te komen. 
Dauwtrappen, reiki-behandelingen, stoppen 
met pindakaas eten, acupunctuur, noem 
maar op. Wij willen geen tip, wij willen 
begrip! Het Migraine Schrijfcafé is geboren 
en er komt zeker een vervolg. Houd Face-
book in de gaten!

Na een dag ‘schrijfcafé’ lagen er ook 
vijf gedichten over migraine op tafel:

Moven!
Is waar ik aan denk
Ga weg!
Rotziekte
Alleen dat is niet zo, nog
In ieder geval blijven hopen
Nooit opgeven ‘t
Einde is altijd in zicht

�
Migraine, een monster
Invaliderend tot op het bot
Geef je er maar weer aan over
Revalideren na de aanval
Altijd alert zijn
In het moment proberen te leven
Nadenken over elke stap die je zet
Elke keer weer opnieuw

�
Mijn hemel wat doe je met mijn leven?
Ik bekijk en verwacht je vaak met angst en beven
Gelukkig weet ik me altijd weer staande te houden
Reinheid, rust en regelmaat schrikken jou niet af
Altijd weet jij je weg weer te vinden
Ineens ben jij er weer
Naderhand onheil, bliksem en onweer in m’n hoofd
Eind goed, al goed, ik red me er wel weer uit

�
Migraine
Is een 
Godvergeten
Rotziekte waar na elke 
Aanval
In ieder geval een 
Nieuwe dag aanbreekt
Eindelijk 

�
Met 
Ingetogen 
Gemoed
Rolt
Achter
Iedere
Nacht
Eindigheid
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Pauline Verbree geeft cursus ‘Sterk met pijn’

‘Sterk met pijn 
is iets anders dan 

alleen maar doorgaan’
De samenwerkende patiëntenorganisaties 

waaronder Hoofdpijnnet bieden sinds een paar 
jaar de cursus Sterk met pijn aan. Deze is 

bedoeld voor patiënten die last hebben van 
chronische pijn, ongeacht de oorzaak ervan. 
Doel van de cursus is hen te leren beter met 

deze chronische pijn om te gaan. Pauline 
Verbree, lid van Hoofdpijnnet, heeft eerst zelf 

deze cursus gevolgd om vervolgens als trainer 
voor deze cursus te gaan werken. ‘Het gaat er 

om niet steeds maar door te gaan alsof er niets 
aan de hand is.’

Door Letizia Baas

U
it ervaring blijkt dat hoofdpijnpati-
enten ook vaak tot de categorie ho-
ren van ‘niet zeuren en doorgaan’. 
Voor een groot aantal patiënten is 

dit in de praktijk geen goede houding. Want 
uitputting ligt op de loer. ‘Leren communi-

ceren over jouw pijn en daarbij de hulp te 
vragen die je nodig hebt zijn het voornaam-
ste doel van de cursus om je zo sterker en 
weerbaarder te maken’, zegt Paulien Verbree. 

De cursus geeft handvatten en meerdere tools 
om te komen tot die betere communicatie en 
het definiëren van hulpvragen. ‘Een betere 
communicatie over de aandoening leidt tot 
een beter gesprek met de werkgever (wat kan 
ik wel en niet, wat heb ik nodig), de huisarts, 
de specialist en de omgeving’, legt Pauline uit. 
‘Vooral gericht op het kweken van begrip voor 
de balans die je in je leven probeert aan te 
brengen en de keuzes die je daarbij maakt. En 
om je mondiger te maken in diverse gesprek-
ken. Zodat je bijvoorbeeld bij een specialist 
‘niet met een kluitje in het riet wordt ge-
stuurd’, maar juist een concretere vraag kunt 
stellen. Jij kent je lichaam en door de cursus 
ben je weerbaar genoeg om daar in voldoende 
mate voor op te komen.’ 

Liever voor jezelf
Aandacht wordt tijdens de cursus dan ook 
speciaal gericht op de draaglast en de draag-
kracht. Pauline: ‘Draaglast houdt al die zaken 
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in waarvan je in eerste instantie vindt dat die 
‘moeten’. Met een goede inventarisatie van al 
die aspecten, kun je beter nagaan wie je erbij 
kan helpen waardoor je je draagkracht kunt 
vergroten. Met andere woorden: je wordt 
liever voor jezelf en meestal krijg je daardoor 
ook meer energie.’

Ook helpt de cursus te komen tot een betere 
uitleg van hetgeen de aandoening inhoudt en 
vooral om de schroom te overwinnen om er 
met de omgeving over te praten. ‘Als voor-
beeld geldt een migrainepatiënt. Hoe goed 
sommige mensen ook op medicatie reageren, 
het couperen van de pijn betekent niet dat de 
aanval achter de rug is. Het is van belang aan 
te geven dat na de pijn, er nog steeds een 
vervelend, hangerig en vermoeid gevoel 
achterblijf dat voor de rest van de dag kan 
duren’, aldus Pauline.  

Praktisch
De cursus wordt in voor- en najaar gehouden 
op verschillende locaties. De cursus die € 60,- 
kost, bestaat uit een informatiebijeenkomst, 
acht groepsbijeenkomsten en na drie maan-
den een terugkomsessie. De groepsgrootte is 
maximaal tien patiënten die lid moeten zijn 
van een patiëntenorganisatie. Ondanks de 
verschillende achtergronden en oorzaken 
blijkt dat het groepsgebeuren versterkend 
werkt. De oplossing die een deelnemer voor 
een bepaald probleem heeft, kan ook een 
richting geven aan iemand anders. Ervaring 
leert dat sommige deelnemers na afloop van 
de cursus onderling contact houden via 
Whatsapp. Hierbij kunnen ze elkaar nog de 
nodige ondersteuning geven. 

Meer info?
• Kijk op www.pijnpatientennaar1stem.nl/

projecten/cursus-sterk-pijn. Algemene info 
over de cursus Sterk met Pijn, een promo-
tievideo om een sfeerimpressie van de 
cursus te krijgen, locaties en data (deze 
worden aangevuld zodra er weer nieuwe 
locaties en data bekend zijn)

• Of op diverse lokale Facebooksites: 
Noord- en Zuid-Holland: www.facebook.
com/cursussterkmetpijn 
Overijssel /Drenthe/Friesland/Groningen:  
www.facebook.com/sterkmetpijnNoord 
Utrecht & Hilversum: www.facebook.com/
Sterkmetpijn.nl  
Amersfoort: www.facebook.com/ 
Sterk-met-Pijn-Amersfoort

Evaluatie én oproep
Er is inmiddels een evaluatie geweest van de eerste cursussen. De resulta-

ten zijn zonder meer positief te noemen (zie de grafiek op pag 18). Pauline 

vindt het jammer dat er zich tot nog slechts enkele hoofdpijnpatiënten 

hebben gemeld voor de cursus. Zij die wel kwamen hadden er overigens 

positieve ervaringen mee. Daarom roept Pauline  leden van 

Hoofdpijnnet op om zich voor een van de volgende cursussen te melden. 

Je mag daarvoor ook rechtstreeks contact opnemen met haar via 

pauline@sterkmetpijn.nl

Pauline Verbree: 
‘Aandacht voor 
draaglast en 
draagkracht’
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Evaluatie cursus Sterk met Pijn 2018

Verbetering van 10%

Website: www.pijnpatientennaar1stem.nl
Email: cursus@sterkmetpijn.nl

3%
34% 29%

14% 11%

66% 69%
86% 89%

M A T ER I A A L L O CA T I E K EN N I S B E GE LE I DIN G

BEOORDELING NA CURSUS

9%
13%
14%

16%
20%

28%

POSITIEF VERBETERD 

Balans tussen draagkracht en draaglast

Hulp vragen
Bewegen
Communicatie met professionele hulpverleners

Communicatie met vrienden, familie en kennissen
Sociale activiteiten, bv deelname aan feestjes, uitjes etc.

Ja
72%

Neen
28%

Chronische pijn anders 3 mnd na cursus

Ja
76% Neen

24%

KWALITEIT VAN LEVEN 
VERBETERD

Ja
62%

Neen
38%

Chronische pijn anders na cursus

3% 3% 3%

30%

65%

24%

67%

32%

73%

EF F E CT  V A N  D E 
C U R SU S

V OO R NE M E NS  
U I T GE V O E R D

BI J E EN KO M S T  
E R V A R E N

BEOORDELING NA 3MND 

Goed
Voldoende
Matig

tien

negen
acht

zeven

WELK CIJFER KREEG DE CURSUS

Meer
24%

Bereikt
52%

Ten Dele
24%

DOEL VAN CURSUS BEREIKT
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Meedoen?

Wil je een bijdrage 

insturen? Mail die aan 

hoofdzaken@ 

hoofdpijnnet.nl. Maak 

je niet druk om de juiste 

punten en komma’s. In 

overleg maken we van 

jouw ode een voor pu-

blicatie geschikt verhaal.

EEN ODE 
AAN...?

Emke Mol

M
ijn man Wessel heeft vaak nog 
eerder dan ikzelf door dat ik mi-
graine krijg. Als ik opvallend vaak 
geeuw, vraag wat er zo sterk ruikt 

of als ik ineens bruis van de energie, dan 
weet hij al hoe laat het is: migraine op komst. 
Gemiddeld elke week is het raak.

Ook al heeft hij het nooit gehad, hij weet maar 
al te goed wat dat betekent: helse hoofdpijn, 
overgevoeligheid voor licht, geluid en geuren 
en naar bed met de gordijnen dicht. Ook op 
vakantie, ook als we eigenlijk iets leuks zouden 
gaan doen of op een feestje worden verwacht. 

En nooit klaagt hij daarover. Niet nadat we 
een weekendje-weg moesten afbreken voor 
het goed en wel begonnen was, niet nadat we 
een restaurant na het voorgerecht al moesten 
verlaten en niet als ik de zoveelste vakantiedag 
doorbracht in bed. 

Integendeel, hij zorgt dat het me aan niets 
ontbreekt: hij brengt icepacks, door onze 
peuter ijshoedjes genoemd. Hij neemt onze 
kinderen mee op pad zodat het stil is in huis. 
En hij trekt - in tegenstelling tot sommige 
andere mensen - geen wenkbrauw op als ik 
dezelfde avond als de aanval weer weg is 
gewoon opgewekt beneden zit. Of als ik bij 
lichte aanvallen wel min of meer kan functio-
neren, terwijl ik bij zware alles moet afzeggen. 
Hij weet hoe het is.

Hij weet dat ruimtes met een beroerde 
akoestiek of mensenmassa’s geen goed idee 
zijn. Hij weet dat een schouwburg vol met 
zwaar geparfumeerde mensen niet werkt. 
Restaurants met felle, slecht gerichte verlich-
ting. Onweersbuien, E621, slaapgebrek, te 
weinig eten of drinken, fel zonlicht, vliegrei-
zen, ontspanning na stress, haarspeldbochten, 
te weinig beweging, te intensieve beweging, 
weersomslagen, flikkerende lichten, uitlaat-
gassen, sigarettenrook… De lijst is eindeloos 
en hij kent die net zo goed als ik. 

Soms vraag ik me af hoe ons leven er zou 
uitzien zonder mijn migraine. Nooit meer 
afspreken ‘onder voorbehoud van mijn hoofd’. 
Als ik somber ben, herinnert Wessel me eraan 
dat mijn donkere gedachten niet ‘echt’ zijn, 
maar veroorzaakt worden door de serotonin-
edip tijdens een aanval. Hij houdt me vast als 
ik bij de ergste aanvallen wanhopig word van 
de pijn. Hij hielp me de trap op toen ik tijdens 
een erge aanval tijdelijk niets meer zag. En hij 
vangt thuis alles op. En dan nóg dringt hij erop 
aan dat ík voldoende rust neem.

Dankzij Wessel kan ik moeder zijn. Ik had 
nooit zwanger kunnen zijn (geen medicijnen), 
borstvoeding kunnen geven (idem) of onze 
zoons van 3 jaar en 4 maanden oud kunnen 
opvoeden, als we de zorg niet samen konden 
delen en als Wessel niet bij elke aanval alles uit 
zijn handen laat vallen om er voor ons te zijn. 

Dankzij Wessel kan ik succesvol een eigen 
bedrijf hebben. Hij moedigde me midden in 
de economische crisis aan om voor mezelf te 
beginnen, nadat ik in loondienst een hels half 
jaar om de dag migraine had gehad. Geen 
treinreizen vol prikkels meer, geen tl-licht of 
bedompte kantoorlucht en het belangrijkste: 
zelf mijn tijd in kunnen delen. Doordat ik 
standaard een week vooruit werk om mi-
grainedagen op te kunnen vangen, merken 
opdrachtgevers er niets van dat ik gemiddeld 
elke week een dag ziek ben. En als ik toch in 
de knel kom, zorgt Wessel dat ik mijn handen 
vrij heb om werk in te halen. 

De migraine is helaas een onderdeel van ons 
leven, net zo goed van dat van hem en onze 
zoons als dat van mij. Maar dankzij Wessel 
speelt het een onbeduidende bijrol die ons 
niet tegenhoudt om samen een fantastisch 
mooi leven te leiden. In elk geval zes dagen 
per week.

Ode aan Wessel
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Met expositie en 
voorlichting op scholen

Jongeren 
helpen 

jongeren 
met hun 

pijn
‘Mijn hersenen werken anders’ heette de expositie van 

zes jongeren met ernstige hoofpijn. Zij lieten hun 
portretten zien aangevuld met een zelfgeschreven 

verhaal. Door middel van workshops hadden de 
jongeren zich wekenlang voorbereid. Wij spraken 

Carolien de Vries (21) en Antonia Nagel (16) over hoe zij 
het project hebben ervaren en wat we nog van hen 

kunnen verwachten.

Door Céline van Haperen

C
arolien en Antonia verschillen 
enorm van elkaar. Carolien woont 
in een dorpje vlakbij Pieterburen, 
Antonia in Rotterdam. Carolien 

volgt de mbo-opleiding om verpleegkundige 
te worden en Antonia doet havo-3. Eén ding 
hebben ze wel gemeen, ze hebben allebei 
chronische hoofdpijn. 

Carolien: ‘Ik heb het hele pakket. Ik heb 
gemiddeld dertien tot veertien keer per 
maand migraine. Er is ook spanningshoofd-
pijn en episodische clusterhoofdpijn.’ Haar 
migraine begon vijf à zes jaar geleden, het jaar 
daarna kreeg zij voor het eerst clusterhoofd-
pijn. Met haar klachten kwam veel eenzaam-
heid en onbegrip, niet van haar ouders, 

Carolien

ik ben een regenboog aan dromen
nog steeds aan het schetsen
maar het resultaat gaat komen
je kunt beter struikelen op de goede weg
dan eindigen op het verkeerde pad
af en toe struikel ik
dan gaan de deuren dicht
en de creatieve sluizen open
het leven is als tekenen
zonder gum
je kan beter lachen om je fouten
en ze bedanken
bestaan is een feit
maar leven is een kunst
geluk is omarmen
en daar zet ik een
punt
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Expositie over meer dan 
alleen hoofdpijn
Zes jongeren met ernstige hoofdpijn laten zien dat ze meer zijn dan hoofdpijnpatiënt. Op 16 maart 

onthulden ze hun eigen portret bij de start van de Migraineweek. De jongeren zijn ambassadeurs van 

de vereniging Hoofdpijnnet, die de tentoonstelling organiseert samen met de hoofdpijnpolikliniek 

voor kinderen en jongeren in het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam.

Voorafgaand aan de expositie namen de ambassadeurs deel aan de workshop Reclame Maken Voor 

Jezelf. Tijdens de workshop schreven ze over hun leven met ernstige hoofdpijn. Ze laten zien dat je 

meer bent dan alleen die ernstige hoofdpijn. Tijdens de workshop zijn de jongeren begeleid door de 

professionals van Stichting Reclame Maken Voor Jezelf en geportretteerd door Marijke de Schepper.

Carolien

ik ben een regenboog aan dromen
nog steeds aan het schetsen
maar het resultaat gaat komen
je kunt beter struikelen op de goede weg
dan eindigen op het verkeerde pad
af en toe struikel ik
dan gaan de deuren dicht
en de creatieve sluizen open
het leven is als tekenen
zonder gum
je kan beter lachen om je fouten
en ze bedanken
bestaan is een feit
maar leven is een kunst
geluk is omarmen
en daar zet ik een
punt
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maar van haar school. Een verhaal waar 
Antonia zich in kan vinden.

‘Toen ik twee jaar geleden last begon te 
krijgen van mijn hoofdpijn werd ik niet 
serieus genomen. Het zat allemaal tussen 
mijn oren, of ik zou er wel overheen groeien. 
Mijn mentor was erg aardig, maar ik merkte 
al snel dat ze mij niet begreep. Ik merkte ook 
dat de directrice en de zorgcoördinator van 
mijn oude middelbare school het maar lastig 
vonden om te gaan met een leerling met hefti-
ge hoofdpijn zoals ik’, vertelt Antonia. Zij 
heeft chronische hoofdpijn, migraine en 
aanvallen die vergelijkbaar zijn met cluster-
hoofdpijn. 

Eenzaamheid
‘Op sociale media zag ik een oproep voor de 
expositie van Hoofdpijnnet voorbijkomen. Ik 
wist niet meteen wat het was, maar het 
triggerde mij meteen. Misschien kon ik hier 
zelf een positieve ervaring uit halen, en daar 
ook nog andere jongeren bij helpen!’, aldus 
Carolien. Vooral lotgenoten helpen is wat 
beiden wilden bereiken met de expositie. Ze 
kregen ook alleen maar positieve reacties na 
de opening van de tentoonstelling. 

Het was ook confronterend, vertelt Antonia: 
‘Ik vind het nog steeds lastig om erover te 
vertellen, vooral aan mensen die zelf geen 
ervaring hebben met dit soort pijn. Het 
praten gaat nu gelukkig beter, dat komt 
omdat ik zo druk ermee bezig ben. Ik heb de 
angst om mijn verhaal te vertellen aan 
mensen door de expositie overwonnen.’ 

Buiten hun eigen gewin, hebben ze een 
duidelijk doel: jongeren zich niet alleen laten 
voelen. Want eenzaamheid kennen ze allebei 
maar al te goed, Carolien: ‘Al kan ik met deze 
werkgroep maar twee jongeren in Nederland 
zich minder eenzaam laten voelen, dan ben ik 
al blij. Dan hebben we al een verschil uitge-
maakt, want ik gun niemand die eenzaamheid 
die ik toen had.’ 

Hoe nu verder?
Er zijn nog een hoop dingen die we van de 
werkgroep kunnen verwachten. Carolien en 
Antonia zijn op het moment druk bezig met 

Een paar andere exposerende 
ambassadeurs in het kort
‘Ik ben Quirijn, 27 jaar en woonachtig in Velp. Mijn kernwaarden zijn 

rechtvaardigheid en behulpzaam. Ik ben mijn hoofdpijn niet en ik wil mij 

graag inzetten voor het volgende: toegankelijke zorg en het verbreden 

van kennis en communicatie tussen zorgaanbieders of dat nu de huisarts 

of de fysio is.’ (Quirijn staat op de cover van dit nummer.)

‘Mijn naam is Lotte van Houten, 23 jaar. Mijn kernwaardes zijn empathisch, 

liefdevol en passievol. Ik wil bereiken dat ik mijn hoofdpijn kan omzetten in 

iets positiefs, waarmee ik anderen kan helpen.’ 

‘Laura den Brok. Ik ben 23 jaar en een van de belangrijkste dingen is dat je 

als jongere met hoofdpijn weet dat je niet alleen bent. Met mijn deelname 

in de ambassadeurswerkgroep wil ik graag bijdragen aan het creëren van 

begrip en erkenning. Hierbij zijn contact met andere jongeren met 

hoofdpijn en voorlichting over hoe het is om met hoofdpijn te leven van 

belang.’

het opzetten van voorlichtingsacties over 
jongeren met chronische pijn. ‘Er moet nog 
een hoop gebeuren, maar we hopen na de 
zomer te kunnen beginnen. We zijn druk in 
gesprek met verschillende scholen’, aldus 
Carolien. 

Het idee is dat zij bij verschillende scholen 
langsgaan om te vertellen over hun ervaringen 
en over de werkgroep. Antonia: ‘Door mijn 
negatieve ervaringen vind ik het belangrijk 
om lezingen te geven voor (aankomende) 
docenten, leerlingen en hoofdpijnpatiënten. 
En om niet alleen mijn verhaal, maar ook het 
verhaal van andere patiënten te delen. Zodat 
scholen beter weten hoe ze ermee moeten 
omgaan en wat er gedaan kan worden.’ 
Tijdens de lezingen zullen ze bijvoorbeeld 
vertellen over hoe scholen leerlingen met 
chronische pijn kunnen begeleiden. Antonia: 
‘Op mijn school werd ik niet begrepen, niet 
door leraren en leerlingen. Met de lezingen 
hopen we scholen bewuster maken.’

Antonia 

Bij jou kan ik alles kwijt.Jij luistert zonder oordeel.Als ik lach, lach jij ook.Je draait niet met je ogen als ik iets raars zeg.Als ik bang ben, ga je voor me staan.Als ik verdrietig ben leg ik mijn hoofd op jouw schouder.Als ik boos ben doe je niet boos terug.
Als ik het koud heb warm ik me aan jouw wol.
Bedankt Lama

Antonia: ‘Ik heb mijn 
angst overwonnen’
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De psychologie 
van de pijn

Bouke de Boer: ‘Prikkelen 
om beter te worden’

I
k ben van huis uit fysiotherapeut en 27 jaar 
geleden in de Verenigde Staten opgeleid in NLP. 
Zo’n 25 jaar geleden begonnen met het Neder-
lands Trainings Instituut voor Neuro Linguïstisch 

Programmeren. De dagelijkse leiding van het instituut 
is recent door mijn vrouw opgepakt, en ik werk nog elke 
dag. Ik ben 70 jaar, maar niemand gelooft het en ik voel 
me heel energiek.’

Wat is NLP en waaruit bestaat uw werk nog 
meer? 
‘Neuro Linguïstisch Programmeren komt voort uit de 
bestudering van succesvolle mensen. Er werd onderzocht 

Pijn is op verschillende manieren te benaderen. De werkgroep Aangezichtspijn 
stelt de psychologie van de pijn centraal in de bijeenkomst ‘Omgaan met pijn’ op  
 5 oktober aanstaande. Daar spreekt Bouke de Boer over neuro-linguïstisch 
programmeren (NLP) en wat dit kan betekenen voor mensen met chronische 
aangezichtspijn. GZ-psychologe Janine Hellenberg Hubard-van Bergen zal ingaan 
op hoe pijn werkt, hoe mensen pijn beleven en hoe pijn te 
buigen is naar handzame proporties. Beide sprekers 
geven tips over omgaan met pijn en reageren op 
vragen uit de zaal. Het belooft een prikkelende 
dag te worden, precies zoals de werkgroep 
voor ogen heeft. Wat je ermee doet is aan 
jou. Omarmen, afwijzen of uitproberen. In 
dit artikel stellen we beide sprekers voor. 

Door Rita Schriemer en Ineke Jungschleger

‘
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welke gedragingen, overtuigingen en 
emoties tot succes leidden en welke 
niet. Kort gezegd maakt NLP het 
onbewuste bewust. NLP leren en toe-
passen gaat over het ontdekken ‘hoe’ 
jij de dingen doet die je doet en hoe 
je (indien gewenst) deze kunt veran-
deren. Hoe reageer jij (communicatie 
en gedrag) op dat wat je waarneemt 
en hoe zou je dat effectiever of anders 
kunnen doen?
Naast NLP rust mijn werk op enkele 
andere pijlers en dat zijn systemisch 
werken, traumawerk, energetisch 
werk en projectie. Waarom? We slaan 
in ons leven veel negatieve ervaringen 
op en dat komt in ons weefsel terecht. 
Dit kan ons ziek maken. Verder 
hebben we een heel aantal overtuigin-
gen die ons gedrag uitlokken of in 
stand houden. Dat geldt ook voor 
pijn. Ik zeg dat je dit ook anders kunt 
benaderen en ik prikkel mensen om 
daarnaar te willen kijken. Ik wil 
mensen wakker maken, want als ze 
blijven doen en denken zoals ze doen 
en denken, zullen ze niet beter 
worden. Ik ben niet het orakel van 
Limmen die mensen wel even gaat 
vertellen hoe het dan wel moet, maar 
ik wil ze prikkelen om hun fysieke 
klachten eens anders te benaderen. 
En het hoeft niet he? Ik houd hen 
alleen de mogelijkheid voor. Het is de 
keuze en verantwoordelijkheid van 
mensen zelf om iets met die informa-
tie te doen.’

Heeft u zelf ervaring met 
hoofdpijn?
‘Nee, maar wel met andere pijn. Nou 
en of! Ik ben meer dan 30 keer in 
Suriname geweest en daarna heb ik 
vreselijke gewrichtsklachten gekregen. 
Ik gaf bij de dokters aan dat het 
volgens mij met Suriname te maken 
had, maar dat werd weggewuifd. Ik 
had zoveel ontstekingsreumaklachten 
met bijbehorende pijn en kreeg 
chemo, onstekingsremmers en 
pijnstillers. Het was niet genoeg, ik 

wou dood van de pijn. Uiteindelijk 
ben ik mijn pijn en klachten anders 
gaan benaderen. Ik ben het alterna-
tieve circuit ingegaan. Ik ging onder 
meer kleurentherapie, ademhalings-
oefeningen en koudetherapie doen en 
Ayahuaska (Zuid-Amerikaanse 
ceremoniale drank – met hallucinoge-
ne werking, red.) drinken en kreeg 
visioenen over de slavernij en derge-
lijke. Daar werd ik kennelijk ziek van. 
Het klopte dus dat de klachten aan 
Suriname gerelateerd waren, en nu 
wist ik hoe. Ik werk veel met trauma-
verwerking en weet dat trauma’s 
lichamelijke klachten uitlokken. Ook 
bij mezelf dus. Dankzij de drankjes 
en rituelen raakte ik wel van mijn 
klachten af. Geen reuma, geen 
medicatie meer. Ik ben sowieso mijn 
immuunsysteem gaan trainen, met 
onder meer zwemmen in koud water. 
Het immuunsysteem is een andere 
pijler in mijn werk. Net als ik kunnen 

mensen dit trainen met ijswater en 
dergelijke.’ 

Wat beveelt u mensen met 
hoofdpijnklachten dan aan? 
‘Eigenlijk beveel ik iedereen aan om 
een oplossing in alternatieve circuit te 
zoeken, vooral richting mensen die 
energetisch werken. Ik ben ervan 
overtuigd dat iedereen die nog in het 
oude paradigma zit van ‘moeten’ en 
‘opofferen’ en ‘oordelen’ daar 
letterlijk hoofdbrekens van krijgt. Dit 
is het energieveld ‘polariteit’. Daar 
staat tegenover het energieveld van 
‘eenheid’, van ‘transparantie’ ‘open-
heid’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’.  
Een andere optie is om systemische 
opstellingen te laten maken of het te 
zoeken in traumaverwerking. Kijk hoe 
dan ook naar je negatieve ervaringen 
en naar de overtuigingen over jezelf, 
over pijn, over mensen om je heen. 
Want ik ben ervan overtuigd dat alles 
projectie is. Ook pijn.’

Welke boodschap geeft u uw 
toehoorders mee?
‘Dat wat je ziet, hoort of vindt zegt 
vooral iets over je eigen overtuigin-
gen. Dat kan flink in de weg zitten 
naar een leven waarin ook ruimte is 
voor andere dingen dan pijn en 
fysieke klachten. Als mensen het 
willen kunnen ze ook eenmalig 
vrijblijvend bij mij komen. Zoals ik 
zei; het hoeft niet. Maar ik raad 
iedereen aan om eens anders naar 
zijn of haar klachten en gedrag te 
kijken.’ (RS)

‘Ik ben ervan 
overtuigd dat alles
projectie is. Ook pijn’

Nieuwsgierig geworden? 
Bekijk het volledige programma over 

de Contactdag Aangezichtspijn op 

allesoverhoofdpijn.nl en meld je aan. 

Wellicht ten overvloede: de bijeen-

komst op 5 oktober in Nijkerk is open 

voor alle leden van Hoofdpijnnet, 

ongeacht hun hoofdpijnsoort.
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Janine van Hellenberg Hubard-van 
Bergen: ‘Praten om open te breken’

I
k ben 31 jaar en GZ-psycholoog 
bij het Elisabeth Tweestedenzie-
kenhuis (ETZ) in Tilburg. De wis-
selwerking tussen lichaam en geest 

heeft mij altijd erg geboeid. Pijn is 
een complexe maar ook bijzondere 
uitingsvorm van deze wisselwerking. 
Verschillende psychische factoren 
zijn van invloed, de ene keer heb je 
meer pijn dan de andere. Spanning, 
vermoeidheid, stemming en per-
soonlijkheidskenmerken spelen een 
rol. Met deze kennis kunnen we iets 
doen in de psychologische behande-
ling, en ik vind het waardevol daarin 
een rol te kunnen spelen.’

Mensen met aangezichtspijn 
krijgen, net als migrainepa-
tiënten, vaak te horen dat de 
oorzaak van de pijn ‘tussen de 
oren’ zit. Wat vindt u als psy-
choloog daarvan?
‘Het lastige van pijn is dat niet alleen 
de pijn zelf invaliderend is, maar ook 
dat het vaak plannen overhoopgooit. 
Als de pijn door de omgeving als 
psychosomatisch geduid wordt, is het 
extra pijnlijk want dan ondermijnt het 
geregeld ook nog het zelfvertrouwen 
van de patiënt. Pijn gaat daarom 
gepaard met verschillende emoties: 
angst, boosheid, verdriet. Het is goed 
om die emoties te onderkennen en te 
weten dat het normaal is om die te 
hebben, maar ook om te leren 
daarmee om te gaan.  
In het ziekenhuis werken we met een 
multidisciplinair hoofdpijnteam en ook 
een speciaal team voor aangezichtspijn, 
dat maandelijks bij elkaar komt. Dat 
zijn een neuroloog, een neurochirurg, 
een gnatholoog - dat is een gespeciali-
seerd tandheelkundige - een anesthe-
sioloog en een kaakchirurg. Ik zit 
daarbij als GZ-psycholoog. Bij iedere 
patiënt wordt bekeken of het puur 

medisch technisch 
behandeld kan worden 
of dat er ook een rol is 
voor mij als psycho-
loog. Pas als door 
middel van medicatie of 
een medische ingreep 
de pijn niet opgelost kan 
worden, kom ik in beeld. 
Hierbij kun je denken aan 
situaties waarin sprake is 
van angstklachten, onver-
werkte trauma’s, stemmings-
klachten maar ook aan het op een 
ongezonde manier omgaan met 
stress of met de pijn.’

Wat is dan de volgende stap?
‘Als dat zo is dan hebben we als 
psychologen een paar evidence 
based-therapieën aan te bieden. 
EMDR wordt vaak toegepast. Het is 
oorspronkelijk ontwikkeld om 
traumatische ervaringen te verwerken 
maar inmiddels is bekend dat het bij 
sommige patiënten ook pijn kan 
verminderen, onder meer wanneer er 
een traumatische oorsprong van de 
pijn gevonden wordt.
De tweede behandelingsvorm is 
cognitieve gedragstherapie. We weten 
dat gedachten over pijn van invloed 
zijn op ons gevoel en gedrag en zo in 
staat zijn om de pijnbeleving te 
beïnvloeden. We proberen de gedach-
ten over de pijn en de betekenis 
daarvan te onderzoeken en daar waar 
nodig is bij te sturen. Maar ook uitleg 
geven over hoe ons brein en lichaam 
werkt is onderdeel van deze therapie. 
Het focussen op andere zaken lukt 
alleen maar als je je bewust wordt wat 
de pijn met je leven aan het doen is.’

Anderen niet lastig willen val-
len met je pijn kan leiden tot 
isolement?

‘Ja, dat zie ik bij veel patiënten, sociaal 
isolement. Ik spreek patiënten die 
nauwelijks meer de deur uitkomen. 
Stemmingsklachten liggen ook op de 
loer. Wat voor zin heeft mijn leven 
nog? Moet ik zo nog wel verder leven? 
Als psycholoog ben je een klankbord 
voor die gedachten maar dat niet 
alleen. Je wilt ook onderzoeken welke 
dingen nog wél kunnen. Dingen die 
als waardevol beleefd worden, die 
kleur aan het leven geven. Of het nu 
een hobby is, vrienden bezoeken, met 
de kleinkinderen spelen: hoe kun je, 
met de pijn die er is, toch dingen 
doen die voor jou waardevol zijn. 
De pijn kan niet genezen worden. Het 
is heel ingewikkeld om dat te accepte-
ren. Mensen willen van de pijn af, 
blijven ertegen vechten. Wat levert het 
vechten je op? Door daarover te 
praten, hopen we iets open te breken. 
Acceptance and Commitment Therapie is 
de behandelmethode met deze 
insteek. Als het werkt, leidt het tot 
aanvaarding en een andere manier 
van leven.’ (IJ)

‘
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VRAGEN EN REACTIES

VRAGEN
&

REACTIES

Buitenissig vóór de 
migraineaanval

In het vorige nummer van Hoofdzaken 
vraagt de redactie te reageren als je 
vreemde dingen overkomen door 
migraine, die door anderen buitenissig 
gevonden worden. Welnu, mijn man 
vindt mij inderdaad weleens wat buite-
nissig. Voorafgaand aan een aanval kan 
ik plotseling ontzettend moe worden. 
Ik denk ook mentaal, want het zou op 
zo’n moment misschien wijs zijn even 
te gaan rusten. Dat doe ik dan niet. Ik 
kan niet altijd meer een besluit voor 
een gezond rustmomentje nemen en 
ga dan iets tegenovergestelds doen, 
zoals heel intensief achter de laptop 
zitten, of een mooi boek lezen maar 
dan heel erg lang, totdat je ogen zeer 
doen van het turen en je bij de 
zevende aflevering of 200ste bladzijde 
heus niet meer meekrijgt waar het 
verhaal over gaat. En dan onredelijk 
doen tegen mijn man, die het al lang 
weet en zegt: zou je niet eens naar bed 
gaan, je krijgt vast migraine… Wat 
inderdaad steevast gebeurt.
Ik ben benieuwd of anderen ook wel 
eens zo’n episode van eigenwijsheid 
hebben als migraine-voorbode!

D. van den B. 
(naam bij redactie bekend)

‘Antihistamine-
medicatie werkt 
voor mij’

Ik heb al 30 jaar een intolerantie voor 
histamine. Vanaf mijn 15e worstel ik 
met migraine. 
Verkeerd eten betekent voor mij drie 
dagen migraine. Verder heb ik de 
laatste vijf jaar ongeveer elke twee 
weken een migraineaanval van drie 
dagen plus dagelijks hoofdpijn. 
Ik gebruik sinds een maand elke dag 
desloratadine, een antihistamine. 
Mijn migraine duurt nu in plaats 
van drie dagen nog maar één dag. 
Een hele verbetering! Ook is de pijn 
minder heftig. 

Ik kan nog niet beoordelen of ik ook 
minder aanvallen heb. Daar is een 
maand te kort voor. Met de neuro-
loog kijk ik nu of de aanvallen 
veroorzaakt worden door slijmvliezen 
in het hoofd. Volgens de huisarts en 
de vorige neuroloog zou een triptaan 
niet werkzaam zijn als de problemen 
met de slijmvliezen te maken hebben. 
Mijn huidige neuroloog denkt hier 
anders over. 

Tot slot, ik was heel erg blij met het 
artikel over histamine in Hoofdzaken 
(#4 2018). Ik volg al 30 jaar een 
histaminedieet en mijn ervaring leert 
mij dat ik heel erg migraine krijg van 
voeding met veel histamine. Iets waar 
dokters hun schouders over ophalen. 
Wetenschappelijk bewijs kan zeer 
beperkend werken als je er zo mee 
omgaat. Ga zo door, redactie. Ik ben 
heel blij met jullie blad! 

Ineke Spek 
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Botox werkt niet beter dan 
afkicken van pijnmedicatie

Patiënten met chronische migraine die veel 
pijnmedicatie gebruiken kunnen daar beter mee 

stoppen dan een behandeling met botox ondergaan. 
Dat concluderen hoofdpijnonderzoekers van het 

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) uit een 
grootschalige gerandomiseerde gecontroleerde 

klinische studie. Ze publiceerden de resultaten in het 
tijdschrift Brain.

Door Caspar van Loo

O
vermatig gebruik van pijnstillers en 
anti-migrainemedicatie kan para-
doxaal genoeg juist leiden tot een 
toename van aanvallen en chroni-

sche migraine. Met name in Noord-Amerika 
worden patiënten met chronische migraine 
behandeld met botoxinjecties op 31 plekken 
in het hoofd. Voor deze behandeling is echter 
matig wetenschappelijk bewijs. In Nederland 
en andere Europese landen wordt geadvi-
seerd om af te kicken van alle pijnmedicatie. 

Acuut stoppen met medicijnen
Onderzoekers van de Leidse hoofdpijngroep 
onder leiding van neuroloog Gisela Terwindt 

tonen nu voor 
het eerst aan 
dat botoxbe-
handeling niet 
beter werkt dan 
stoppen met 
alle pijnmedica-
tie. Ze deden 
dit door 179 
patiënten met 
chronische 
migraine die 

overmatige pijnmedicatie gebruikten, voor 12 
weken acuut te laten stoppen met alle pijnme-
dicatie. Daarnaast kreeg de helft een behande-
ling met botox en de andere helft injecties met 
zoutoplossing. Om te voorkomen dat het zou 
opvallen wie botox had gekregen, kreeg de 
placebogroep ook injecties met een zeer kleine 
hoeveelheid botox. Dit was genoeg om de 
voorhoofdrimpels te laten verminderen – net 
zoals in de behandelgroep-, maar niet genoeg 
om effectief te zijn tegen de migraine.

Botox voegt niks toe
Stoppen met pijnmedicatie werkte goed: na 
afkicken was het aantal hoofdpijndagen met 
een kwart afgenomen (5 dagen), en het aantal 
migrainedagen met 45% (6-7 dagen). Botox 
voegde niks toe aan dit effect. Er was, tot een 
jaar na de behandeling, geen verschil tussen de 
groep die wel en geen botox had gekregen. 
Zestig procent van de patiënten had geen last 
meer van chronische migraine en meer dan 
dertig procent was gestopt met preventieve 
medicatie. ‘Onze resultaten laten zien dat 
afkicken van pijnmedicatie de eerste behande-
loptie moet zijn bij patiënten met chronische 
migraine en overmatig gebruik van medicatie. 
Detoxen wordt goed verdragen, is effectief en 
aanzienlijk goedkoper dan botox’, aldus 
onderzoeker Terwindt.

Neuroloog Willem Oerlemans, bestuurslid van 
Hoofdpijnnet en het Migrainefonds, vindt het 
Leidse onderzoek nuttig en waardevol. ‘Heel 
goed dat we nu weten dat afkicken van 
medicatie beter is dan medicijnafhankelijke 
patiënten met botox behandelen.’ Het onder-
zoek roept bij Oerlemans wel de vraag op of 
botox wél zou werken bij migrainepatiënten 
die al afgekickt zijn? ‘Misschien kan een 
vervolgonderzoek die vraag beantwoorden.’

Chronische migraine 
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‘Vier dingen die 
zware migraine mij 

heeft geleerd’
‘Al twaalf jaar heb ik migraine die bij mij ten minste drie lange dagen duurt. 
Voor mij een slopende ziekte die onbehandelbaar is. Al die tijd bijna iedere 

dag pijn hebben is emotioneel en lichamelijk slopend. Wat heb ik ervan 
geleerd?’, vraagt Jaime Sanders zich af op Migraine.com.

Door Jaime Sanders

‘Als moeder – hoofdpijn of niet 
– wil je overal bij zijn’
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V
oor mij is er nu een nieuw 
‘normaal’. Wat dat is? Dat 
behelst een zekere mate van 
ontbering en invaliditeit. Het 

leven is totaal anders geworden en 
hoe ik ermee omga hangt af van hoe 
ik me van dag tot dag voel. Door te 
manoeuvreren met mijn nieuwe ‘nor-
maal’ heb ik verscheidene levensver-
anderende lessen geleerd, waardoor ik 
anders naar mezelf kijk.

1Ik ben m’n migraine niet
Heel veel jaren heb ik naar 
mezelf gekeken door de ogen 
van mijn aandoening. Ik voelde 

me voortdurend minder dan zwak, 
nietig en onbelangrijk. Mijn pijn en 
andere migrainesymptomen zorgden 
ervoor hoe ik mezelf zag, iemand die 
niet in staat was ook maar iets nuttigs 
te doen. Migraine is in staat zich voor 
te doen als de verpersoonlijking van je 
karakter. Het interne en externe 
stigma rondom migraine speelde ook 
een rol in hoe ik mezelf zag. Het was 
pas nadat ik door een bijzonder 
donkere en uitdagende periode was 
gegaan dat ik me begon te realiseren 
dat wie ik was los stond van m’n 
aandoening. Mijn leven is geen 
afspiegeling van het lijden aan 
migraine – ik was toevallig geboren 
met migrainehersenen. De kern van 
wie ik ben, is nooit veranderd. Ik heb 
migraine, migraine heeft mij niet. 
Anders kijken naar mijzelf en mijn 
migraine maakt het veel makkelijker 
om er tegen opgewassen te zijn.

2Het is oké niet oké te zijn
Als echtgenote en moeder die 
met chronische migraine leeft, 
pushte ik me altijd meer dan ik 

feitelijk aankon, om maar te bewijzen 
dat ik net zo aanwezig en capabel was 
als ‘normale’, gezonde moeders en 
echtgenotes. Schuldgevoelens vraten 
me op als ik door hevige migraineaan-
vallen dagenlang in bed moest liggen. 
Ik voelde me meestal afschuwelijk.
Wanneer ik maar kon duwde ik 
mezelf door de pijn heen, om maar 

klaar te kunnen staan voor man en 
kids, omdat ik zo veel tijd verloor door 
mijn migraine. Ik wilde er altijd bij 
zijn, bij schoolactiviteiten, padvinders-
bijeenkomsten, sportwedstrijden, 
muziekconcerten, omdat iedere 
moeder dat nu eenmaal doet. Mijn 
man zei me steeds dat het oké was als 
ik niet in staat was alles te doen. Dat 
de kinderen gelukkig en gezond zijn, 
dat ik lief word gevonden; en dat hij 
helemaal gelukkig was met de vrouw 
die ik was – migraine incluis. Uitein-
delijk drong alles dat hij me zei door 
en besefte ik dat als hij gelukkig was 
met mij en mijn aandoening, ik dat 
zelf ook moest zijn. De wereld vergaat 
niet omdat ik ziek ben. Nog belangrij-
ker: mijn gezin denkt daardoor niet 
minder over me.

3Geniet van de kleine 
dingen   
Met chronische migraine ben 
ik vaak aan huis gebonden. 

Mijn sociale leven is beperkt en mijn 
naaste familie woont niet in de buurt. 
Het zijn dus wij vijven – mijn man, 
m’n drie kinderen en ikzelf. Ze 
kennen me met migraine en hebben 
meegemaakt hoe het mijn leven 
overnam. Mijn nieuwe normaal 
moest ook dat van hen worden. We 
hebben ons allemaal moeten aanpas-
sen dus. Gelukkig is mijn man 
iemand die het leuk vindt om iets 
speciaals te doen, gewoon omdat het 
bijvoorbeeld dinsdag is. Hij wacht 
niet tot de vakantie of een feestdag 
om ons vijfjes te ‘vieren’. En omdat 
ik de laatste twaalf jaar zo veel thuis 
moest blijven, vierden we dat vaak 
ook thuis. Iedere week houden we 

‘De wereld vergaat niet omdat ik ziek ben’

een familieavond, waarop we samen 
een film kijken. Mijn zoons helpen 
me met het koken, waarbij we de 
hele tijd gieren van de lach. Of de 
kids komen bij me in bed en liggen 
lekker tegen mijn buik als ik me 
misselijk voel – maar vergis je niet, ze 
zijn nu 20, 18 en 17 en doen dat nog 
steeds! Ik vind die momenten 
heerlijk en zonder mijn ‘koppige’ 
migraine zou ik het zonder moeten 
doen.

4Ben je eigen  
pleitbezorger
Heel lang deed ik alles wat 
mijn dokter me voorschreef, 

zonder vragen te stellen. Ook als iets 
niet zo lekker bij me paste of ik niet zo 
zeker was over een behandeling, hield 

ik me koest. Ik vond dat de dokter 
beter wist wat goed voor me was. 
Toen mijn migraine agressiever en las-
tiger te behandelen werd, begon ik 
naar mijn lichaam te luisteren. Dat 
hield ook in dat ik leerde uitspreken 
hoe ik dacht dat mijn behandelplan 
eruit moest zien.
Ik vergat vaak dat de relatie met onze 
professionele zorgverlener een 
partnerschap is. We moeten samen-
werken om ons doel te bereiken – 
minder pijn en een betere kwaliteit 
van leven. Wat ik nu omhels is mijn 
rol in mijn eigen gezondheid en de 
manier waarop ik voor mezelf opkom. 
Dat kan eng en intimiderend zijn, 
maar het is sterker, krachtiger en geeft 
meer voldoening om zelf de leiding te 
nemen.

Uit: Migraine.com, 15 maart 2019. Vertaald en 
bewerkt door redacteur Leo van Os.
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Endometriose klachten 
en hormonale migraine

Het verhaal van Stacy (45), moeder van twee kinderen, 
begint als ze 16 jaar oud is en migraine krijgt rond de 
menstruaties. Tot haar 28ste weet zij de aanvallen redelijk te 
verwerken, ze gebruikte toen nog de anticonceptiepil. 
Tijdens de zwangerschappen heeft Stacey geen last van 
migraine, maar een jaar na de geboorte van haar jongste 
dochter krijgt ze heftigere bloedingen, meer menstruatiepijn 
en langer aanhoudende hoofdpijnen. Hoe werden de 
klachten bestreden?

Door Ingrid Pinas

Gecombineerde aanpak is mogelijk

‘De bloedingen 
werden veel 
minder maar 
de hoofdpijnen 
verergerden 
zodanig dat ze 
haar baan moest 
opgeven’ (de 
vrouw op de foto is 
niet Stacey)
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V
an de huisarts kreeg Stacey Imigran, 
tramadol en de maximale dosering 
paracetamol per dag, dat werkte 
helaas voor haar niet. Bijwerkingen 

dienden zich aan, zoals spugen - ze hield 
niets meer binnen. De gynaecoloog plaatste 
een Mirenaspiraal en gaf de anticonceptiepil, 
maar zonder resultaat. Omdat er doorbraak-
bloedingen en bloedarmoede ontstonden is 
toen een zogeheten Novasure gedaan, dat is 
een verbranding van het baarmoederslijm-
vlies waardoor bloedingen verminderen. 
Daarna zou ze haar gewone werk weer 
moeten kunnen doen, maar dat pakte anders 
uit. De bloedingen werden weliswaar veel 
minder maar de hoofdpijnen verergerden 
zodanig dat ze haar baan moest opgeven. 
Bijkomende problemen in de afgelopen vijf 
jaar waren er door scoliose, fibromyalgie, 
artrose en hoge bloeddruk.

De neuroloog schreef haar amitryptiline voor 
na een afkickperiode van drie maanden 
waarin ze helemaal geen medicijnen mocht 
nemen, dat was echt heel zwaar. Spannings-
hoofdpijnen en nekklachten speelden mee. 
Deze klachten bepaalden een groot deel van 
haar leven.

De gynaecoloog verwees door naar een 
collega die gespecialiseerd is in hormonale 
aandoeningen. In die praktijk is op vermoe-
den van endometriose (zie kader) een proef-
behandeling gestart met GnRH-agonisten, 
dat zijn sterkwerkende medicijnen die de pijn 
bestrijden, het vloeien verminderen en de 
hormooncyclus stilleggen. Dat pakte gelukkig 
goed uit, zij kreeg er hormoonpleisters bij om 
geen last te hebben van bijwerkingen zoals 
opvliegers of zweetaanvallen. Daarmee zijn 
ook de migraineklachten afgenomen. Verder 
werd de hoge bloeddruk uitgebreid onder-
zocht en behandeld, wat Stacey een geruster 
gevoel gaf voor de toekomst. 

De reactie van Stacey: ‘Ik heb nu lichte 
hoofdpijnen maar ik kan meer dingen doen 
en heb meer energie gekregen. Ik zou andere 

vrouwen aanraden om bij heftige bloedingen 
en hormonale migraine eerder voor een 
hormoonbehandeling te kiezen dan voor de 
Novasure’.

Ingrid Pinas is gynaecoloog en eigenaar/
directeur van zelfstandig behandelcen-
trum FeM-poli, dat zich richt op ont-
wikkeling van integrale vrouwengezond-
heidszorg.

Wat is endometriose?

Endometriose is een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies 

ingroeit op andere plaatsen dan de baarmoederholte. Dat kan in 

de baarmoederspier zijn, of in de eierstok, maar ook in andere 

organen. De klachten zijn afhankelijk van de plaats waar dit extra 

weefsel ingroeit. Net zoals het slijmvlies in de baarmoeder zal dit 

extra weefsel reageren op de variaties in de hormooncyclus, dat 

wil zeggen aangroeien in de eerste helft en bloeden aan het eind 

van de maand. Pijnlijke menstruaties, abnormale bloedingen of 

afscheiding, pijn bij gemeenschap of zelfs problemen met de 

stoelgang komen vaak voor. In de jaren vlak voor de overgang 

kunnen de klachten verder toenemen, omdat er dan vaker 

schommelingen in de hormoonspiegels ontstaan. Na de 

overgang als de bloedingen definitief stoppen, nemen de 

klachten meestal weer af. Omdat er bij endometriose een 

chronische ontstekingsreactie wordt vermoed is het voorstelbaar 

dat deze ook de gevoeligheid voor andere chronische pijn 

versterkt. Migraine, fibromyalgie of prikkelbare darmen zijn daar 

voorbeelden van. De behandeling richt zich op het bestrijden van 

de pijn en bloedingen. Dat kan met pijnstillers zoals paracetamol 

of een NSAID, of door de cyclus stil te leggen met behulp van de 

anticonceptiepil die continu wordt gebruikt. Combinatie met een 

Mirenaspiraal helpt om bloedingen en menstruatiepijn verder te 

verminderen en zwangerschappen tegen te houden. GnRH-ago-

nisten werken sterker dan de anticonceptiepil en deze worden 

ingezet als andere middelen niet voldoende werken. Door het 

sterk afremmen van de hormooncyclus, zullen klachten die aan 

hormonale schommelingen gerelateerd zijn, zoals bij hormonale 

migraine wegvallen. Een gecombineerde aanpak die effectief 

verlichting geeft bij twee nare aandoeningen.  

De volledige naam van Stacey is bij de redactie bekend
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T
oen in 1945 het Handvest van de 
Verenigde Naties het licht zag, was het 
ambitieniveau overzichtelijk: een 
wereldwijd einde aan ‘de gesel van de 

oorlog’. Wie tekende beloofde ook te werken aan de 
‘waardigheid en de waarde van de menselijke 
persoon’, ‘gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen’ (hoe ontroerend eenvoudig klinkt 
dat nog vanuit ons LGBTQIA-tijdperk) en 
de bevordering van ‘sociale 
vooruitgang en hogere 
levensstandaarden in grotere 
vrijheid’.

Sindsdien zijn internationale 
verdragen, akkoorden, 
verklaringen en 
inspanningsverplichtingen van 
talrijke armslengten toegevoegd 
waarvan de helderheid en functie 
soms omgekeerd evenredig zijn aan 
het aantal paragrafen van het document. 

Mensenrechten in hun meest brede zin vormen 
nog steeds een internationale groeimarkt. 
Godsdienst, migratie, meningsuiting, discriminatie, 
onderwijs, allemaal zware oerbrokken, maar daarna 
kwamen ook zwangerschap, geluidsoverlast, 
genderverschijnselen en streektaal opzetten en 
inmiddels lijkt de reductie van CO2 eveneens tot de 
afdwingbare universele mensenrechten te behoren. 

Ik keek dan ook helemaal niet gek op toen ik in de 
vorige Hoofdzaken las dat er sinds enige tijd een 
Verklaring van Montréal bestaat die pijnbestrijding 
tot een fundamenteel mensenrecht verklaart. Ter 
voorkoming van verwarring, we hebben het over de 
Verklaring van Montréal van 2010 (First International 

De gesel 
van de pijn

Pain Summit) en niet over de Verklaring van 
Montréal van 2006 want die ging uit van de Gay and 
Lesbian International Sports Association en beoogt 
iets anders goeds.
Maar nu hebben we dan ook een zogeheten Paris 
Declaration over clusterhoofdpijn waarin een 
netwerk vanuit de European Headache Alliance 

verwijst naar de Verklaring van Montréal (die 
van 2010 dus) om dat grondrecht op pijnvrij 

leven af te dwingen. 

Clusterhoofdpijn, je zou het je ergste 
vijand niet toewensen - nee, voor 
vijanden hebben we, vooral in 
landen waar de pijnstillers nog met 
kruiwagens voor luttele bedragen 
weggehaald kunnen worden bij de 
drogisterijen, wel andere kwalen of 

harde invasieve ingrepen in petto. 

Clusterhoofdpijnpatiënten voelen zich 
gediscrimineerd omdat hun kwaal te 

zeldzaam is om erkend te worden als een 
chronische neurologische aandoening die 
eenzelfde medische inspanningsverplichting 
rechtvaardigt als bijvoorbeeld diabetes en multiple 
sclerosis (MS). 

Dat klinkt misschien naar ‘kwaaljaloezie’, afgunstig 
dat voor anderen wel gecollecteerd wordt en 
speciale aandachtsdagen op de kalender worden 
gezet, maar dat jij in stilte, tot gek worden aan toe, 
lijdt aan een smederij in je hoofd. 
Je ware clusterfuck zogezegd, pijn én het gevoel 
van miskenning, alle ellende tegelijk: de gesel van 
de pijn. 

Pieter de Wit

Pieter de Wit was 

vroeger onder  

meer journalist en 

speechschrijver. Nu 

hij ouder is, heeft hij 

haast geen last meer 

van migraine.
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Secretaris en 
penningmeester 
zwaaien af
Het bestuur van Hoofdpijnnet verliest met het vertrek van de secretaris en 
de penningmeester twee leden die zich negen jaar met hart en ziel 
hebben ingezet voor de belangen van mensen met ernstige hoofdpijn. 
Peter Ytsma en Willem Sleddering zeggen ‘adieu’. Het is genoeg zo, ook 
omdat hun bestuurstermijn reglementair niet meer verlengd mag worden.

Door Dick de Scally

Peter Ytsma: 
historische vraagbaak

Toen Peter Ytsma in augustus 2010 
het bestuur van de Nederlandse 

Vereniging van Hoofdpijnpatiënten 
(nu Hoofdpijnnet) kwam versterken, 
bracht hij een vracht aan bestuurlijke 
ervaring mee. Al vanaf de middelbare 
school zat het besturen hem ‘in het 
bloed’. Na zijn studie bekleedde hij 
zowel beroepshalve als in het vrijwilli-
gerswerk bestuursfuncties. Hij was 
onder andere adviseur bij verschillen-
de Arbodiensten en zat als vrijwilliger 
in verschillende kerkbesturen. Later 
werd hij ook voorzitter van een 
schoolbestuur in zijn woonplaats.

Op eigen Kracht aan het Werk 
Wat lag na zijn pensionering meer 
voor de hand dan ervaring en privé te 
combineren om zijn vrij gekomen tijd 
te vullen? Al meer dan 25 jaar is Peter 
Ytsma migrainepatiënt. Persoonlijk 

heeft hij al die jaren de impact van 
migraine ervaren, omdat uitval 
regelmatig voorkwam. Een regelrech-
te ramp, weet hij. Als Arbo-adviseur 
kwam hij in contact met migrainepa-
tiënten die zich gevangenen voelden 
van hun kwaal en die zich soms 
schuldig voelden over het onont-
koombare verzuim. In zijn werk voor 
de vereniging heeft hij zich vooral op 
die problemen gericht, onder andere 
met het moeizaam verlopen project 
‘Op eigen Kracht aan het Werk’. Dat 
alles naast al het werk dat tot de 
taaklast van een secretaris hoort.

Op mijn vraag hoe zwaar de taaklast 
van een secretaris is, antwoordt Peter: 
‘Zo zwaar als hij het zelf maakt.’ Door 
ervaring weet hij belangrijk/onbelang-
rijk en urgent/niet urgent te scheiden. 
Notulen en jaarverslagen maken 
vragen natuurlijk meer tijd, maar – 
nogmaals - ervaring heeft hem 
geleerd efficiënt te werken.

Tijdens zijn bestuursjaren is de 
vereniging omgevormd van traditionele 
tot een professionele netwerkorganisa-
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tie (nog steeds ‘in wording’) met vaste, 
parttime medewerkers. Daarbij is de 
ondersteunende rol van een secretaris 
onontbeerlijk. En als voorkomen moet 
worden dat zaken - door wisselingen in 
het bestuur - onnodig weer ter tafel 
komen, is daar altijd nog de secretaris 
die als historische vraagbaak zijn weg 
weet in het archief.

 
Willem Sleddering: 
financieel gezond 
blijven

Willem Sleddering stapte in 2010 
als penningmeester van de 

vereniging bijna direct van de ene 
bestuursfunctie in de andere. Hij 
wilde zijn bestuurlijke ervaring 
inzetten voor de vereniging en dus 
eigenlijk voor alle hoofdpijnpatiënten. 
Ervaring genoeg. Zelf was hij ook 
migrainepatiënt en tot aan zijn 
pensioen bekleedde hij de functie van 
gemeentesecretaris van Haarlem, met 
daarnaast als privépersoon enkele 
andere bestuurlijke functies.

Portemonnee bewaken
Voor het penningmeesterschap moet 
je niet alleen de weg weten in de 
portemonnee van de vereniging maar 
moet je ook die portemonnee weten 
te bewaken. Dat doet hij samen met 
Het Ondersteuningsburo, een 

organisatie die - de naam zegt het al 
- voornamelijk patiëntenverenigingen 
helpt de financiën te beheren, de jaar-
rekening en subsidieaanvragen aan de 
minister op te stellen en die vervol-
gens te verantwoorden. Facturen, 
declaraties, bank- en verzekeringsza-
ken, ze komen allemaal ter behande-
ling op het bureau van de penning-
meester terecht. Hij vertegenwoor-
digde Hoofdpijnnet bij de Dutch 
Brain Council en de European 
Migraine and Headache Alliance.

Financieel gezond houden, dat was 
voor Willem het belangrijkste maar 
lastige doel. Zonder geld geen invloed 
en juist de financiële situatie van de 
vereniging werd de laatste jaren 
steeds zorgelijker. De overheid 
verlaagde de subsidie en het aantal 
betalende leden daalde van 6.500 in 
2010 tot circa 5.000 in 2019. Voor 
dat financiële herstel maakte hij de 
bedrijfsvoering efficiënter en ontwik-
kelde hij andere manieren van 
fondsenwerving. Waarom? ‘Er moet 
een club blijven bestaan die informa-
tie en ondersteuning biedt aan 
hoofdpijnpatiënten, zorgaanbieders 
en beleidsmakers. We kunnen echt 
niet zonder.’

Op de volgende pagina stelt de nieuwe pen-
ningmeester, Eugène van den Bemt, zich voor.

Drie nieuwe bestuursleden
De algemene ledenvergadering van Hoofdpijnnet heeft op 

11 juni drie nieuwe bestuursleden benoemd. Dat zijn Eugène 

van den Bemt, neuroloog Willem Oerlemans en Nel van Dijk. 

De twee laatsten zijn ook bestuurslid van het Migrainefonds.
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M
ijn naam is Eugène van 
den Bemt, ben 55 jaar 
oud en woon in Veld-
hoven. Ik ben getrouwd 

met Lian. We hebben twee dochters 
die al een tijdje uitgevlogen zijn. 
Toevallig zijn ze allebei in Den Haag 
terechtgekomen. Wij zijn al lang lid 
van Hoofdpijnnet, zo lang dat we 
niet meer precies weten wanneer we 
lid zijn geworden. Het zal omstreeks 
2004 zijn geweest.’

Hoe zit het met de hoofdpijn?
‘Ik heb daar zelf af en toe wel last 
van, maar het gaat eigenlijk om mijn 
vrouw. In oktober 2002 kreeg zij van 
de ene op andere dag aange-
zichtspijn, om precies te zijn trigemi-
nus neuralgie. Dat was ontzettend 
ingrijpend, in een klap staat je leven 
op z’n kop. Na een operatie, in 2009, 
is de situatie aanmerkelijk beter. De 
aanvallen komen nu nog slechts 
sporadisch. Wat wel blijft is toch 
steeds de angst of het niet weer erger 
wordt.’

Werk en hobby’s?
‘Ik werk bij Ruimte voor Ruimte in 
Den Bosch. Dat is een bedrijf dat 
woningbouwkavels ontwikkelt in 
Brabant, aan de randen van dorpen 
en steden. Een deel van de opbreng-
sten wordt gebruikt om de sloop van 

Hoe zie jij de missie van 
Hoofdpijnnet?
‘Net als bij andere patiëntenorganisa-
ties, zijn de drie belangrijkste activi-
teiten het bieden van informatie en 
voorlichting, lotgenotencontact, en 
belangenbehartiging. De uitdaging is 
om voor al die zaken steeds nieuwe 
wegen te vinden die aansluiten bij de 
actuele behoefte en kansen.’

Wat is jouw persoonlijke 
advies aan mensen met 
chronische hoofdpijn?
‘Maak gebruik van de informatie die 
de vereniging biedt. Als je zelf beter 
op de hoogte bent, kun je met je 
zorgverleners het gesprek beter 
voeren. Daarnaast kan lotgenoten-
contact ook heel waardevol zijn. 
Leren van elkaars ervaringen, en 
weten dat je niet de enige bent, kan 
veel steun bieden.
En tot slot: word lid en blijf lid van de 
vereniging. Het is van groot belang 
dat Hoofdpijnnet namens jou 
meepraat bij de totstandkoming van 
richtlijnen, en van zich laat horen bij 
besluiten over bijvoorbeeld vergoe-
ding van medicijnen. Zeker in een tijd 
waarin de overheid nogal financieel 
gedreven is.’

‘Weet hoe waardevol 
de vereniging is’

‘

De nieuwe penningmeester van Hoofdpijnnet heet Eugène van den 
Bemt. Hij stelt zich voor. ‘Het is van groot belang dat 
Hoofdpijnnet namens jou meepraat bij de totstandkoming 
van richtlijnen, en van zich laat horen bij besluiten over 
bijvoorbeeld vergoeding van medicijnen.’

Door Caspar van Loo

stallen en het terugdringen van 
ammoniakuitstoot te betalen en te 
stimuleren. Mijn functie daar is 
planeconoom. Ik maak van ieder 
plan vooraf het financiële plaatje, en 
bewaak de budgetten tijdens de 
realisatie. Haha, ik ben dus wel 
gewend om met cijfers om te gaan.
In mijn vrije tijd zing ik in een a 
capella barbershopkwartet. Heel 
leuk om te doen. Verder ben ik als 
PSV-supporter regelmatig in het 
stadion te vinden. 

Waarom heb jij je aangemeld 
als penningmeester?
‘Ik ben al langere tijd actief als lid 
van de werkgroep Aangezichtspijn. 
Mijn vrouw en ik hebben destijds 
veel baat gehad bij het lidmaatschap 
van de vereniging. Het contact met 
Ella Lever en de informatie van de 
vereniging hebben veel voor ons 
betekend, onder meer bij de afwe-
ging om wel of niet voor een operatie 
te kiezen. Toen er bij de werkgroep 
al langere tijd een webmaster werd 
gezocht, heb ik me daarom aange-
meld. Vanuit die positie ben ik nu 
gevraagd om penningmeester van 
Hoofdpijnnet te worden. Mijn 
motivatie om daar ja tegen te zeggen 
is dus nog steeds dezelfde. Dat is de 
ervaring van hoe waardevol de 
vereniging kan zijn voor patiënten.’

Eugène van den Bemt: 
‘Word lid en blijf lid’
Foto: Isebelle de Graaff
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Hoofdpijn 
bij hoog en bij laag

Bladerend door de Internationale Classificatie van 
Hoofdpijn (ICHD-3) stuitte ik op een mij onbekende 

hoofdpijn. Dat is niet zo moeilijk, want hoeveel 
hoofdpijnen van de tientallen soorten ken ik nou 

eigenlijk? Wat ik vond was een hoofdpijn die bij een 
reorganisatie van de categorieën in de ICHD-3 een 

apart hoofdstuk kreeg: hoofdpijn die 
toegeschreven wordt aan homeostase.

Door Dick de Scally

‘I    
n de biologie is homeostase de toestand 
van constante interne fysische en che-
mische omstandigheden die door levende 
systemen worden gehandhaafd. Deze 

dynamische evenwichtstoestand is de voorwaarde 
voor optimaal functioneren van het organisme.’ 
Aldus Wikipedia. Als die evenwichtstoestand 
verstoord wordt, kan hoofdpijn het gevolg 
zijn. Sommige van die hoofdpijnsoorten zijn 
mij wel bekend, onder andere slaapapneu, 
hoofdpijn door dialyse en hoofdpijn tijdens 
een vastenperiode. Maar ook vallen daar-
onder: hoofdpijn op grote hoogte en grote 

BIJZONDERE HOOFDPIJNEN
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diepte, dus hoogtehoofdpijn en duikers-
hoofdpijn. In die gevallen is verandering van 
homeostase de oorzaak.

Symptomen
Het is voor patiënten van belang of er sprake 
is van secundaire of primaire hoofdpijn. Se-
cundair is als de hoofdpijn wordt veroorzaakt 
door een afwijking of aanwijsbare oorzaak, 
zoals hoogte en de daarmee samenhangen-
de zuurstofspanning. De symptomen van 
hoogtehoofdpijn lijken op die van migrai-
ne, spanningshoofdpijn of clusterhoofdpijn 
Maar de drie genoemde soorten kunnen ook 
zogenaamde primaire hoofdpijnen zijn. De 
behandeling ervan verschilt en dus moet een 
arts/neuroloog onderzoeken of er sprake is 
van secundair of primair.

Lastige diagnose
Om het nog ingewikkelder te maken, de 
(secundaire) hoogtehoofdpijn kan de primaire 
hoofdpijn van de patiënten - zo ze daaraan 
al lijden- verergeren. Dan kan het gebeuren 
dat de migraine, de spanningshoofdpijn of de 
clusterhoofdpijn aanwezig blijft zelfs als de 
oorzaak van de secundaire hoofdpijn verdwe-
nen is. Om het nog moeilijker te maken: als 
de hoogtehoofdpijn is behandeld of spontaan 
verbetert, maar na ongeveer drie maan-
den toch weer terugkomt, spreekt men van 
post-homeostase hoofdpijn.
 
Mont Blanc
Ik spreek uit ervaring. Een verre vliegreis en 
een tocht naar halverwege de Mont Blanc 
zijn compleet verpest door een hevige mi-
graine. Terug in de ‘gewone’ wereld stopte de 
migraine spontaan. Onderzoekers en behan-
delaars spreken terecht met voorbehouden 

als ‘waarschijnlijk’, ‘wellicht’ of ‘misschien’. 
Zo ook Michel Ferrari en Joost Haan in hun 
standaardwerk Alles over hoofdpijn. ‘Verblijf 
boven 2000 meter hoogte kan aanvallen 
van clusterhoofdpijn en wellicht migraine 
uitlokken.’
Zij waarschuwen dan ook voor mogelijke 
gevolgen als migrainepatiënten gaan skiën, 
parachutespringen, zweefvliegen of bergbe-
klimmen. Bij die laatste sport staat het sein op 
rood: ‘Hoofdpijn tijdens bergbeklimmen kan 
gevaarlijk zijn. ‘In een vliegtuig houdt men de 
druk kunstmatig op die van 1500 meter. Op 
die hoogte is de zuurstofdruk lager dan het 
normale niveau. Volgens de ICHD-3 reageert 
hoogtehoofdpijn heel goed op eenvoudige 
pijnstillers als paracetamol of ibuprofen.

Duikershoofdpijn
Ik heb geen ervaring met duikershoofdpijn, 
want ik heb alleen maar gesnorkeld en bij op-
pervlakkig gespartel is die hoofdpijn uitgeslo-
ten. Hooguit kan het koude water hoofdpijn 
uitlokken. Alleen duiken die dieper gaan dan 
zo’n 10 meter, waarbij de duiker perslucht 
gebruikt, geven een kans op hoofdpijn. Het 
eventuele probleem ontstaat dan niet tijdens 
het duiken maar bij het weer naar boven 
komen, de zogenaamde decompressiefase van 
de duik. Er is dan sprake van een teveel aan 
kooldioxide (CO2) in het bloed.

Die hoofdpijn is onschuldig van aard, maar er 
kunnen zich neurologische bijverschijnselen 
voordoen: problemen met neusbijholten, licht 
in het hoofd voelen, verwardheid, ademnood, 
opvliegers en een verstoorde motorische co-
ordinatie. Het is eigenlijk een heel lichte vorm 
van de veel ernstiger decompressieziekte. Als 
de patiënt 100% zuivere zuurstof krijgt toe-
gediend, zal de hoofdpijn met alle vervelende 
bijverschijnselen met een uur voorbij zijn.

De vakantie staat voor de meesten voor de 
deur. Maak zo nodig gebruik van voorgaande 
kennis. 

Met dank aan dr. Emile Couturier, neuroloog aan de 
Boerhaave Kliniek in Amsterdam

‘Verblijf boven 2000 meter hoogte kan 
aanvallen van clusterhoofdpijn en 

wellicht migraine uitlokken’

Bij duiken dieper dan 
zo’n 10 meter, waarbij 
de duiker perslucht 
gebruikt, geven kans 
op hoofdpijn.
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‘Maak van migraine 
een hoofdzaak’ blijft 
actueel
De campagne ‘Maak van migraine een hoofd-
zaak’ die in april vorig jaar van start ging, is 
vorige maand afgesloten. ‘We wilden meer 
bekendheid geven aan de impact van migraine. 
Dat is ruimschoots gelukt. Niet eerder hebben 
de Nederlandse media in een jaar tijd zo veel 
aandacht besteed aan migraine als chronische 
aandoening’, zegt communicatiecoördinator 
Nelleke Cools van Hoofdpijnnet. Het volledige 
overzicht is te vinden op allesoverhoofdpijn.nl 
en op migraineiseenhoofdzaak.nl

Naast het vragen van media-aandacht was er 
nog een belangrijk onderdeel in de campagne: 
het land intrekken om meer bekendheid te 
geven aan migraine en de impact van deze 
hersenziekte. Maar liefst 18 hoofdpijnpoli 
organiseerden met Hoofdpijnnet de zogenaam-
de ‘migraineweken’, die bestonden uit een 
lezing naar keuze en de tentoonstelling ‘Twee 
Gezichten’. 

In het najaar van 2018 lag het accent van de 
campagne op het thema ‘werk’. Er verscheen 
een artikel in het Arbo-blad en hoogtepunt van 
dit thema was de conferentie ‘Van dilemma naar 
doorpakken’ over de impact van migraine op 
het werk. ‘Beelden zeggen vaak meer dan 
woorden. Vandaar dat we ook de drie levensgro-
te poppen blijven inzetten bij bijeenkomsten en 
op beurzen. Ze symboliseren goed de impact 
van migraine als stille ziekte’, aldus Nelleke 
Cools.

Het Migrainefonds 
was coalitiepartner 
in de campagne, 
samen met Wo-
menInc, de VNHC 
(vereniging van 
hoofdpijncenra) en 
de NHV (vereniging 
van neurologen).
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UIT HET LEVEN GETEKEND

‘Dit boek zou bij iedere hoofdpijnpatiënt 
in Nederland en Vlaanderen in de boekenkast

moeten staan.’ 
nederlandse vereniging van hoofdpijnpatiënten

Dé hoofdpijnbijbel voor 
patiënten en behandelaars

advertentie
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NIEUWSBRIEF
Wie nog niet de digitale 
nieuwsbrief van Hoofdpijnnet 
ontvangt, maar dat wel graag 
wil, kan zich aanmelden via 
nieuwsbrief@hoofdpijnnet.nl

Hoofdpijnnet is de landelijke vereniging voor 
mensen met ernstige hoofdpijnklachten. Je 
kunt bij ons terecht voor steun, erkenning en 
advies over een betere behandeling. Wij bie-
den een netwerk voor mensen met migraine, 
clusterhoofdpijn, chronisch dagelijkse hoofd-
pijn, spanningshoofdpijn en aangezichtspijn. 
De vereniging werkt nauw samen met het 
Migrainefonds.

Dat fonds is eind 2015 door Hoofdpijnnet 
opgericht met als doel de impact van migraine 
duidelijk te maken voor de patiënt en diens 
omgeving. Het richt zich op geldinzameling 
voor baanbrekend onderzoek en voor projec-
ten die bijdragen aan een betere kwaliteit van 
leven. Bij voorkeur initieert en ondersteunt 
het Migrainefonds initiatieven die óók van 
toepassing zijn op andere hoofdpijnsoorten 
dan alleen migraine. 

Hoofdpijnlijn
Een dringende vraag? Snel hulp nodig? Bel de 
Hoofdpijnlijn: 0900 2020 590 (€ 0,25 p/m). Erva-
ringsdeskundigen zitten klaar om jouw vraag 
over hoofdpijn te beantwoorden of om naar je 
verhaal te luisteren. Wanneer je een vraag hebt 
over een specifieke hoofdpijnsoort, brengen zij 
je in contact met vrijwilligers die nog gerichter 
een reactie kunnen geven. Bereikbaar op
maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 
en 12.00 uur.

Lotgenotencontact
Hoofdpijnnet organiseert regelmatig klein-
schalige, interactieve, bijeenkomsten waarbij 
je ervaringen kunt uitwisselen met ‘lotge-
noten’. Soms rondom een bepaald thema, 

bijvoorbeeld hoofdpijn en werk. Kijk voor de 
agenda op: http://www.allesoverhoofdpijn.nl/
nieuwsoverzicht
Wil je liever digitaal ervaringen en tips uitwisse-
len? Dat kan in de besloten Facebookgroepen 
voor migraine, clusterhoofdpijn, chronische 
hoofdpijn, jongeren met hoofdpijn en ouders 
van kinderen met ernstige hoofdpijn. Op de 
website staan de links naar deze besloten 
facebook-groepen. 
www.allesoverhoofdpijn.nl/contact/

Adviespunt Werk
Voor al je vragen over en voor deskundig 
advies op het gebied van hoofdpijn en werk, 
kun je als lid van Hoofdpijnnet terecht bij het 
Adviespunt Werk: via werk@hoofdpijnnet.nl.

Activiteiten
Hoofdpijnnet organiseert regelmatig voorlich-
tingsavonden in samenwerking met  
hoofdpijnneurologen en -verpleegkundigen, 
huisartsen, apothekers of andere zorgverleners.

Hoofdpijnnet
Stationsstraat 79-G, 3811 MH Amersfoort
Postbus 2185, 3800 CD Amersfoort
www.hoofdpijnnet.nl
Twitter: @hoofdpijnnet
Facebook: www.facebook.com/hoofdpijnnet
Donaties: nl 42rabo 0166445479

Administratieve vragen
bij voorkeur via info@hoofdpijnnet.nl
of anders via 033 422 4035 (van 9.00-13.00 uur)

Beschermheer van de vereniging is 
dr. Nout Wellink

De kosten van het lidmaatschap van Hoofdpijnnet zijn € 27,50 per jaar, wanneer je 
betaalt per automatische incasso. Wanneer je liever gebruik maakt van een  
acceptgiro, dan betaal je € 30,- per jaar. Aanmeldingen, adreswijzigingen en vragen  
kun je richten aan info@hoofdpijnnet.nl. Afmelden kan alleen schriftelijk.

Informatie over de vereniging en het fonds
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‘Ik schrok pas echt toen de neuroloog zei dat ik een hersenziekte 
heb. Een hersenziekte? Kom nou, dacht ik. Dat klinkt zo erg!’ 
Nicolle Brüll, stopt als arts vanwege haar migraine en nekklachten, pagina 6 e.v.

‘54% van de deelnemers aan het Braziliaanse onderzoek gaf 
aan regelmatig te vallen. Regelmatig is in dit geval: één keer 

per jaar of vaker. Dus: iets meer dan de helft van de migrainepa-
tiënten struikelt eens per jaar. Ik ben er niet echt van onder de 

indruk.’
Schrijfster Marieke Groen in haar column, pagina 12

‘Op mijn school werd ik niet begrepen, niet door leraren en leer-
lingen. Met de lezingen hopen we scholen bewuster maken.’

De 16-jarige Antonia Nagel, die over haar pijn leerde praten in een jongerenproject, 

pagina 20 e.v.

‘Ik wil mensen wakker maken, want als ze blijven doen en denken 
zoals ze doen en denken, zullen ze niet beter worden.’

Bouke de Boer, die vanuit NLP-achtergrond visie heeft op omgaan met pijn, 

pagina 23 e.v.


