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Samenvatting  
Achtergrond:  Hoofdpijn  is  een  veelvoorkomende  aandoening  die  in  verschijningsvormen  zoals migraine, 

spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn een grote negatieve  invloed kan hebben op de kwaliteit van  leven 

(KvL) van patiënten. De Bonifatius Hoofdpijnkliniek te Dokkum heeft met haar multidisciplinaire aanpak al 

veel  langdurige c.q. ernstige hoofdpijnpatiënten naar tevredenheid behandeld en  in dit onderzoek worden 

de effectiviteit en mogelijke determinanten daarvan nader bekeken. De probleemstelling  is als volgt: Hoe 

effectief is de behandeling van de Bonifatius Hoofdpijnkliniek te Dokkum en wat zijn de determinanten van 

deze effectiviteit? Effectiviteit is gemeten door verschillen in mate van hoofdpijn, invloed van de hoofdpijn 

op het dagelijks functioneren, KvL, en medicijngebruik voor en na de behandeling te vergelijken. Vervolgens 

is met variabelen uit de Theorie van Gepland Gedrag en de Sociale Leertheorie getracht deze veranderingen 

te verklaren. 

Methoden:  Er  is  een  vragenlijst  verspreid  onder  476  patiënten  van  de  BHK  die  uitbehandeld  of  onder 

behandeling waren en daar kwamen 204 bruikbare vragenlijsten uit voort  (respons 55.5%), die  informatie 

verschaften  over  type hoofdpijn, mate  van hoofdpijn,  invloed op het  leven  (Headache  Impact  Test),  KvL 

(rapportcijfer), medicijngebruik,  sociale  steun  (SSL‐D),  self‐efficacy  (Headache Management  Self‐Efficacy 

Scale),  acceptatie  (Ziekte  Cognitie  Lijst),  therapietrouw,  depressie  en  angst  (HADS)  en  demografische 

variabelen. Deze steekproef bevatte 158 vrouwen en 44 mannen.  

Resultaten: De behandeling is bij bijna alle typen patiënten effectief. De mate van hoofdpijn daalde van 12.6 

naar 9.6 op een schaal van 3  tot 15  (p<0.001), de  invloed van de hoofdpijn op het dagelijks  functioneren 

daalde van 66.4 naar 59.7 op een schaal van 36 tot 78 (p<0.001) en de KvL is gestegen van een onvoldoende 

(5.2) naar een voldoende (6.6) (p<0.001). Verder gebruikte 66.3% van de mensen voor de behandeling twee 

keer  per  week  of  vaker medicatie  en  dit  percentage  daalde  significant  naar  31.8%  na  de  behandeling 

(p<0.001). De percentages mensen die verbeterden op deze vier variabelen  zijn 70.3% voor de mate van 

hoofdpijn, 66.5% voor de invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren, 61.4% voor KvL en 38.3% 

voor medicijngebruik. Bij medicijngebruik was de groep mensen die gelijk bleef erg groot (57.7%), maar het 

aandeel mensen dat verslechterde was vergelijkbaar met de andere variabelen (4%). Depressieve mensen 

hebben een kleinere kans op verbetering  in de mate van hoofdpijn,  invloed van de hoofdpijn en KvL dan 

niet‐depressieve mensen. 

Er  zijn  geen  significante  effecten  gevonden  van  therapietrouw  op  de  vier  afhankelijke  variabelen. Wel 

hebben mensen die opgenomen  zijn geweest wegens medicijnafhankelijkheid, een ongeveer vier keer  zo 

grote kans op verbetering  in de mate van hoofdpijn,  invloed van de hoofdpijn en KvL dan mensen die niet 

opgenomen zijn geweest (allen p<0.01). Ook hebben depressieve mensen een significant kleinere kans dan 

mensen die minder depressief zijn op verbetering  in de mate van hoofdpijn,  invloed van de hoofdpijn, KvL 

en medicijngebruik.  
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Er zijn geen significante effecten gevonden van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie op therapietrouw. 

Wel hebben angstige mensen een kleinere kans om therapietrouw te zijn (OR=0.848, p<0.001).  

Er  zijn  significante effecten gevonden  van  self‐efficacy en acceptatie op de  invloed van hoofdpijn op het 

dagelijks  leven  (OR=1.029, p<0.001  resp. OR=1.121, p<0.05). Verder  zorgt vermindering van de mate van 

hoofdpijn  voor  minder  invloed  van  de  hoofdpijn  (OR=33.240,  p<0.001)  en  een  hogere  KvL  (OR=27.5, 

p<0.001). Ook vermindering van medicijngebruik zorgt voor een grotere kans op verkleining van de invloed 

van de hoofdpijn  (OR=3.429, p<0.01) en op een hogere KvL  (OR=3.769, p<0.01). Tot slot wordt het effect 

van de verbetering in de mate van hoofdpijn op de invloed van de hoofdpijn op het dagelijks leven minder 

sterk naarmate mensen hoger scoren op self‐efficacy. 

Conclusies: De behandeling  is bij de meeste patiënten effectief, maar  in mindere mate  voor depressieve 

patiënten. Depressie is daarom een vorm van comorbiditeit waarop goed gescreend zou kunnen worden en 

die accurate behandeling vraagt, niet alleen voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt 

maar  ook  voor  het  creëren  van  een  situatie  waarin  de  hoofdpijnbehandeling  optimaal  aanslaat.  Het 

bevorderen van self‐efficacy en klachtenacceptatie kan eveneens zorgen voor een kleinere  invloed van de 

hoofdpijn  op  het  dagelijks  functioneren.  Het  verminderen  van  de  mate  van  hoofdpijn  en  het 

medicijngebruik, met name bij de groep die wegens medicijnafhankelijkheid moet worden opgenomen, kan 

eveneens de invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren verkleinen en de KvL verhogen. 
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Summary 
Background:  Headache  is  a  common  disorder  which,  appearing  as migraine,  tension‐type  headache  or 

cluster headache,  can have  an enormous negative  influence on  the quality of  life  (QoL) of patients.  The 

Bonifatius Headache Clinic (BHK)  in Dokkum has treated many  long‐term and/or severe headache patients 

successfully  with  their multidisciplinary  approach.  In  this  study,  the  level  of  effectiveness  and  possible 

determinants of this effectiveness are more closely investigated. The definition of the problem is as follows: 

How effective is the treatment of the Bonifatius Headache Clinic in Dokkum and what are the determinants 

of this effectiveness? Effectiveness is measured by comparing differences in severity of headache, influence 

of  the  headache  on  daily  functioning,  QoL  and  medication  intake  before  and  after  the  treatment. 

Subsequently, variables from the Theory of Planned Behavior and Social Learning Theory are used to help 

explain these changes.  

Methods:  A  questionnaire  was  distributed  among  476  patients  of  the  BHK  who  either  finished  their 

treatment or who were at that time under treatment. A number of 204 usable questionnaires resulted from 

that (response 55.5%), which supplied information about type of headache, severity of headache, influence 

of the headache on daily functioning (Headache  Impact Test), QoL, medication  intake, social support (SSL‐

D), self‐efficacy  (Headache Management Self‐Efficacy Scale), acceptance  (Illness Cognition Questionnaire), 

adherence to therapy, depression and anxiety (HADS) and demographic variables. This sample included 158 

women and 44 men.  

Results: The  treatment was effective  for almost all  types of patients. The severity of headache decreased 

from  12.6  to  9.6  on  a  scale  of  3  to  15  (p<0.001),  the  influence  of  the  headache  on  daily  functioning 

decreased from 66.4 to 59.7 on a scale of 36 to 78 (p<0.001) and QoL increased from unsatisfactory (5.2) to 

satisfactory (6.6) (p<0.001). Furthermore, 66.3% of the respondents used medication at least twice a week 

before  treatment  and  this  percentage  decreased  significantly  to  31.8%  after  treatment  (p<0.001).  The 

percentages  of  people  that  improved  on  these  four  variables were  70.3%  for  the  severity  of  headache, 

66.5%  for  the  influence  of  the  headache  on  daily  functioning,  61.4%  for QoL  and  38.3%  for medication 

intake. The group of people which stayed at the same level of medication was quite large (57.7%), but the 

portion of people which got worse was comparable to that of the other variables (4%). Depressive people 

had a  smaller  chance on  improvement  in headache  complaints,  influence of  the headache and QoL  than 

non‐depressive people.   

There were no significant effects found of adherence to therapy on the four dependent variables. However, 

people who were admitted for medication dependence had a four times higher chance of  improvement  in 

the  severity  of  headache,  influence  of  the  headache  and QoL  than  people who were  not  admitted  (all 

p<0.01).  
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Furthermore, depressive  respondents had a  significantly  smaller chance  than  respondents who were  less 

depressed of an improvement in headache complaints, influence of the headache on daily functioning, QoL 

and medication intake.  

No  significant  effects  were  found  regarding  social  support,  self‐efficacy  and  acceptance  on  adherence. 

However, anxious people had a smaller chance to adhere to therapy (OR=0.848, p<0.001).  

Significant  effects  were  found  of  self‐efficacy  and  acceptance  on  the  influence  of  headache  on  daily 

functioning (OR=1.029, p<0.001 resp. OR=1.121, p<0.05). Furthermore, when the severity of headache was 

decreased,  there  was  a  higher  chance  on  decrease  in  influence  of  the  headache  on  daily  functioning 

(OR=33.240, p<0.001) and increase in QoL (OR=27.5, p<0.001). On top of that, decrease in medication intake 

caused a higher chance on decrease  in  influence of the headache on daily functioning (OR=3.429, p<0.01) 

and increase in QoL (OR=3.769, p<0.01). Lastly, the effect of headache on the influence of the headache on 

daily life became smaller when people had a higher level of self‐efficacy.  

Conclusions: The treatment is effective among most patients, but to a lesser extent for depressive patients. 

Depression is a form of comorbidity that could be screened for quite thoroughly and which asks for accurate 

treatment. This  is not only  for  improving  the patient’s QoL, but also  for creating a  situation  in which  the 

headache  treatment has an optimal effect. Stimulating self‐efficacy and acceptance might as well cause a 

smaller influence of the headache on daily functioning. Decreasing the severity of headache and medication 

intake,  especially  among  the  group  of  people  which  is  admitted  for medication  dependence,  can  also 

decrease the influence of headache on daily functioning and increase QoL.  
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Voorwoord  
 

Pas maar op dat je er geen hoofdpijn van krijgt! 

Ondanks de banaliteit van deze grap, die door velen  is gemaakt over mijn scriptie, schuilt er een kern van 
waarheid  in. Het  schrijven ervan  is niet altijd eenvoudig geweest.  Iedereen die mij geholpen heeft  in de 
afgelopen 8 maanden kan hiervan getuigen.  

Toch doet dergelijke humor geen recht aan het lijden van de talloze mensen in de wereld die regelmatig te 
maken  hebben  met  migraine,  spannings‐,  cluster‐,  of  andere  soorten  hoofdpijn.  Met  name  het 
opmerkingenveld in de vragenlijst die ik afnam was meer dan eens een pijnlijk getuigschrift van de inbreuk 
op het  leven van  ‘mijn’  respondenten die de hoofdpijn voor hen vormt. Aan allen die de moeite hebben 
genomen om 14 pagina’s vragenlijst  in te vullen en hun ervaringen met mij te delen: zeer, zeer veel dank. 
Als ik ooit in de gelegenheid ben om, in welke positie dan ook, een bijdrage te leveren aan het welzijn van 
hoofdpijnpatiënten zal ik dit zeker niet nalaten, want voortaan is er een plekje in mijn hoofd en in mijn hart 
gereserveerd voor hen. 

Mijn dank gaat eveneens uit naar degenen die ervoor zorgden dat mijn scriptie, en vergeef me wederom 
een  veelgemaakte  grap  van  dezelfde  banaliteit,  geen  hoofdpijndossier  werd.  Begeleiders  Jelte  Bouma 
(UMCG), Daniëlle Jansen (RUG) en John Lebbink (BHK), gezellige en lieve kamergenotes in het UMCG, SPSS‐
vraagbaken Marjolein en Esther,  layout‐goeroe Mirte en  steun en  toeverlaten Anne‐Marie, pap, mam en 
JW: zonder jullie had de lezer nu niet om kunnen slaan naar de rest van deze scriptie. 

 

Rianne. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding  
Nadat  de  reden  voor  (1.1)  en  de  achtergrond  van  (1.2)  dit  onderzoek  worden  gegeven,  wordt  de 

probleemstelling gepresenteerd (1.3) en wordt een overzicht gegeven van de opbouw van dit rapport (1.4).  

1.1 Aanleiding 
In de Friese plaats Dokkum  is sinds 1999 de Bonifatius Hoofdpijnkliniek (BHK) gevestigd (voor een  lijst met 

afkortingen: zie appendix I). Dat de BHK goede resultaten boekt op het gebied van klachtenvermindering en 

omgang met  de  hoofdpijn  is  gebleken  uit  patiëntenreacties  en  uit  een  eerdere  evaluatie  (Van  de  Beek, 

2010). Hierbij werd voornamelijk onderzocht hoe tevreden men was over de verschillende aspecten van de 

behandeling.  De  behoefte  ontstond  om  objectief  en  op  een  wetenschappelijke  manier  te  meten  hoe 

effectief het behandelprogramma  is en wat de determinanten van deze effectiviteit zijn. Daar voorziet dit 

onderzoek in. Bovendien is meer  in detail bevraagd hoe het staat met bijvoorbeeld de mate van hoofdpijn 

en de  kwaliteit  van  leven  van de patiënt,  vragen die ontbraken  in de eerdere  vragenlijst. Gedetailleerde 

informatie over de factoren die zorgen voor meer of minder effect van de behandeling kan nuttig zijn bij het 

verbeteren van de behandeling. 

1.2 Achtergrond 
Marcella  (23)  is  clusterhoofdpijnpatiënt  en  vertelt  in  het  tv‐programma  ‘Je  zal  het maar  hebben’  (BNN, 

2009) wat zij als gevolg daarvan allemaal kwijtgeraakt is: 

 
‘Vrienden, studie, werk, een toekomst en heel veel van mijn dromen. (…) 

Het is een hele omslag in m’n leven: 23 jaar en tevreden zijn met jezelf 

of trots zijn op jezelf als je een keer het huishouden hebt kunnen doen.’ 

 
Hoofdpijn  is  erg  invaliderend maar  de  ernst  van  de  aandoening wordt  vaak  onderschat  omdat  er  geen 

sprake van mortaliteit is (Rasmussen, 1995). Bovendien is de beperking die mensen met zwaardere vormen  

van  hoofdpijn  (zoals  migraine  en  clusterhoofdpijn)  ervaren,  vaak 

onzichtbaar:  tijdens  aanvallen  blijven  zij  thuis  en  tussen  de  aanvallen 

door functioneren ze vaak weer (bijna) optimaal, waardoor de omgeving 

niet  ziet wat  een  hinder  de  hoofdpijn  veroorzaakt  (Russel,  2006).  Dit 

werkt onbegrip  in de omgeving  in de hand en dat wordt regelmatig als 

vervelender  ervaren  dan  de  pijn  zelf  (Russel,  2006).  Een  andere 

belangrijke oorzaak voor onbegrip is dat hoofdpijn zo onvoorspelbaar is, 

waardoor  er  moeilijk  rekening  mee  te  houden  is  bij  het  maken  van 

afspraken en deze regelmatig afgezegd moeten worden. 

‘De regelmatige migraines 
beperken me op gebied van 
werk (gedeeltelijk 
ziekteverlof), opleiding en 
sociaal (veel afspraken 
moeten afzeggen) en 
sportief (niet durven 
aansluiten bij een sportclub 
vanwege te veel verzuim). Ik 
zou zoveel meer uit het 
leven willen halen dan nu 
mogelijk is.’ 



                Determinanten van de effectiviteit van hoofdpijnbehandeling 

© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, Rianne de Heer, oktober 2010                                      16 

 

Vaak maken hoofdpijnpatiënten minder of geen afspraken meer om maar niet  te hoeven afzeggen. Dit  is 

vanzelfsprekend desastreus voor het sociale  leven, de carrière en voor allerlei  invullingen van de vrije tijd 

zoals het beoefenen van een teamsport (Ferrari & Haan, 2004). Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat de 

kwaliteit  van  leven  van  hoofdpijnpatiënten  lager  is  dan  van  gezonde  mensen  (Wiendels  et  al.,  2006; 

Terwindt et al., 2000). Het doel van de behandeling van de kliniek is klachtenvermindering én het beter om 

kunnen gaan met de klachten. Het gaat dus niet alleen om het verminderen van de hoofdpijn, maar ook om 

het verbeteren van de kwaliteit van leven. Bij het analyseren van de effectiviteit van de behandeling moeten 

dus beide factoren worden gemeten.  

1.3 Probleemstelling 
De probleemstelling die gehanteerd wordt in dit onderzoek is als volgt:  

Hoe effectief is de behandeling van de Bonifatius Hoofdpijnkliniek te Dokkum 

en wat zijn de determinanten van deze effectiviteit? 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt een  literatuuroverzicht van hoofdpijn en kwaliteit van  leven gepresenteerd en wordt 

kort beschreven hoe hoofdpijn doorgaans wordt behandeld. Hoofdstuk 3 gaat met behulp van de Theorie 

van Gepland Gedrag en de Sociale Leertheorie in op de mogelijke determinanten van de effectiviteit van de 

behandeling van de BHK en de manier waarop de effectiviteit gemeten kan worden. Verder worden  in dit 

hoofdstuk  de  onderzoeksvragen  gepresenteerd  waarmee  de  probleemstelling  wordt  onderzocht.  In 

hoofdstuk 4 worden de data en methoden beschreven, gevolgd door de onderzoeksresultaten in hoofdstuk 

5 en de conclusie en discussie in hoofdstuk 6. 
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Hoofdstuk 2: Literatuuroverzicht 
 
Na  een beschrijving  van wat hoofdpijn  is  (2.1)  en  van  kwaliteit  van  leven  (2.2) wordt uiteengezet welke 

behandelingen er bestaan tegen hoofdpijn (2.3).  

2.1 Hoofdpijn 
Bijna  iedereen heeft wel eens hoofdpijn (Rasmussen et al., 1991). Een kater of stressvolle gebeurtenis kan 

daar debet aan zijn maar hoofdpijn kan ook andere oorzaken en verschijningsvormen hebben, die ernstiger 

van aard zijn. De medische specialisatie die zich hierop richt is de neurologie. 

De  International  Headache  Society  (IHS)  heeft  in  1988  een  hoofdpijnclassificatiesysteem  gepubliceerd, 

genaamd de  International Classification of Headache Disorders  (Headache Classification Committee of the 

IHS, 1988). Hierin wordt opgesomd welke soorten hoofdpijn er zijn en wat de symptomen en behandelingen 

zijn. Door dit systeem werden artsen geholpen om diagnoses te stellen en onderzoekers kunnen hierdoor 

beter vergelijkend onderzoek uitvoeren  (Rasmussen et al., 1991; Sheffield, 1998; Lipton et al., 1999). Het 

feit  dat  er  sinds  1988  pas  één  herziening  is  uitgebracht  (de  ICHD‐2  uit  2004),  die  bovendien  op  de 

hoofdpunten niet afweek van het origineel, geeft aan dat er veel steun bestaat voor de huidige indeling (zie 

appendix  II). De  ICHD kent een onderscheid  tussen primaire en secundaire hoofdpijntypen. Bij secundaire 

hoofdpijn is er een oorzaak aan te wijzen zoals een infectie, tumor of beroerte, bij primaire hoofdpijn is dit 

niet het geval (Lipton & Bigal, 2005a). Om de  juiste diagnose te stellen moeten eerst secundaire oorzaken 

uitgesloten worden  en wordt  vervolgens, met  behulp  van  de  informatie  die  de  patiënt  geeft,  het  juiste 

primaire type bepaald  (Lipton et al., 1999). Het gebeurt niet vaak dat er oorzaken voor hoofdpijn worden 

gevonden in hersenscans zoals MRI‐ en CT‐scans (Ferrari & Haan, 2004). Er bestaat een aantal aanleidingen 

om te denken aan secundaire hoofdpijn, die daarom extra fysiek onderzoek rechtvaardigen: bijvoorbeeld als 

de hoofdpijn na het vijftigste levensjaar begint of als het zich voordoet bij kanker‐ of HIV‐patiënten (Van der 

Weerd et al., 2004; Lipton et al., 1999). Een beschrijving van de meest voorkomende hoofdpijntypen  is te 

vinden in appendix III. 

2.2 Kwaliteit van leven 
Om kwaliteit van  leven te kunnen bespreken moet het concept eerst gedefinieerd en afgebakend worden. 

Vervolgens  wordt  besproken  hoe  het  kan  worden  gemeten  en  wordt  het  geplaatst  in  de  context  van 

hoofdpijn.  
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2.2.1 Wat is kwaliteit van leven?  

Een definitie van kwaliteit van leven die veel wordt gebruikt in onderzoek naar gezondheid en kwaliteit van 

leven is die van de World Health Organisation: ‘de perceptie die een individu heeft van diens positie in het 

leven  in de  context  van de  cultuur en het waardensysteem waarin hij/zij  leeft en  in  relatie  tot  zijn/haar 

doelen, verwachtingen, standaarden en interesses’ (WHO, 1948). Morrison en Bennett (2006) schrijven dat 

‘kwaliteit van leven (KvL) kan worden omschreven als de evaluatie van een individu van zijn of haar overall 

life  experience op  een  bepaald moment  (‘algemene  KvL’),  terwijl de  term  ‘gezondheidsgerelateerde  KvL’ 

refereert  aan  evaluaties  van  life  experience  en  hoe  die  worden  beïnvloed  door  ziekte,  ongelukken  en 

behandelingen’  (p. 396). Terwijl vroeger voornamelijk gekeken werd naar objectieve klinische uitkomsten 

(zoals symptomatologie,  fysiek  functioneren en terugkeer naar werk), ontstaat tegenwoordig steeds meer 

aandacht  voor het algehele welzijn  van de patiënt  (Carr & Higginson, 2001). Dit  is een meer  subjectieve 

maat  die  niet  door  de  arts  bepaald  kan  worden maar  het  oordeel  geeft  van  de  patiënt  over  hoe  de 

behandeling  de  ziektebeleving  en  het  psychosociale  functioneren  heeft  beïnvloed  (Morrison &  Bennett, 

2006).  

Het verschil tussen de objectieve en subjectieve maat blijkt goed uit een citaat van Kamphuis et al. (2002): 

‘kwaliteit  van  leven wordt niet alleen bepaald door de gezondheidsproblemen  van de patiënt, maar ook 

door  de  emotionele  reactie  op  deze  problemen’  (p.  356). Morrison  en  Bennett  (2006)  noemen  enkele 

factoren die een  invloed hebben op KvL:  ‘de aan‐ of afwezigheid van pijn, de aan‐ of afwezigheid van een 

depressieve stemming, niveau van sociale steun, etniciteit en andere achtergrondstressoren die werkzaam 

zijn onafhankelijk  van het  ziekteproces’  (p. 407). Een belangrijke  reden waarom KvL  steeds meer  terrein 

verwerft  als uitkomstmaat  in medisch  onderzoek,  is  dat  er  tegenwoordig  relatief  steeds meer  chronisch 

zieken zijn en minder acute patiënten (Essink‐Bot & De Haes, 1996). Dit maakt andere uitkomstmaten zoals 

sterfte  en  klinische  metingen  minder  relevant.  Essink‐Bot  en  De  Haes  (1996)  benadrukken  ook  dat  in 

onderzoek naar de  invloed van een ziekte op een patiënt en de effectiviteit van medische behandelingen, 

KvL een noodzakelijke uitkomstvariabele is.  

 

2.2.2 Het meten van kwaliteit van leven 

Het  Rijksinstituut  voor  Volksgezondheid  en  Milieu  (RIVM)  onderscheidt  verschillende  typen  KvL‐

vragenlijsten:  generiek,  ziektespecifiek  en  domeinspecifiek  (Wolleswinkel‐Van  den  Bosch,  Hoeymans,  & 

Treurniet, 2003). Generieke vragenlijsten zijn voor te leggen aan iedereen, ongeacht de aan‐ of afwezigheid 

van ziekten. Hierdoor kunnen generieke vragenlijsten vergeleken worden  tussen verschillende populaties, 

ongeacht de  aanwezige  ziektebeelden. Ziektespecifieke  vragenlijsten worden afgenomen bij mensen met 

één  specifieke  aandoening  of  ziekte  en  kunnen  alleen  vergeleken  worden  met  respondenten  uit  die 

specifieke populatie.  
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Bij hoofdpijnpatiënten zouden er bijvoorbeeld veel vragen gesteld worden over het  type hoofdpijn en de 

gebruikte  medicatie  terwijl  bij  diabetespatiënten  meer  ingezoomd  zou  worden  op  het  dieet. 

Domeinspecifieke vragenlijsten  tot  slot, bevragen één van de domeinen die  te onderscheiden zijn binnen 

KvL: psychisch, fysiek of sociaal functioneren.  

 

2.2.3 Kwaliteit van leven in de context van hoofdpijn 

Er zijn ziektespecifieke vragenlijsten ontwikkeld voor hoofdpijn, zoals de Hoofdpijn Impact Test ofwel HIT‐6 

(Kosinski  et  al.,  2003)  en  voor migraine,  zoals  de Migraine Disability Assessment  ofwel MIDAS  (Stewart, 

Lipton,  Kolodner,  Liberman,  &  Sawyer,  1999).  Met  behulp  van  ziektespecifieke  vragenlijsten  is  al  veel 

onderzoek  gedaan  naar  KvL  van  hoofdpijnpatiënten  en  de  conclusie  luidt  steeds  dat  de  KvL  van 

hoofdpijnpatiënten lager is dan die van controlegroepen. 

Wiendels et al. (2006) bijvoorbeeld, meldt dat de KvL van patiënten met chronisch frequente hoofdpijn even 

laag is als die van borstkankerpatiënten, en significant lager dan die van mensen die minder vaak hoofdpijn 

hebben.  

Terwindt et al. (2000) onderzochten met behulp van de (generieke) RAND‐36 vragenlijst acht domeinen van 

KvL bij migrainepatiënten en vergeleken dat met een controlegroep. Migrainepatiënten scoorden lager dan 

de  controlegroep  op  alle  acht  gebieden:  fysiek  en  sociaal  functioneren,  rolbeperkingen  (fysiek  en 

emotioneel), mentale gezondheid, pijn, vitaliteit en algehele perceptie van gezondheid. 

Van Suijlekom (2001) gebruikte de Short Form 36 (de voorloper van de RAND‐36) om KvL te onderzoeken bij 

patiënten met zogenaamde cervicogene hoofdpijn. Hij concludeert dat de KvL bij deze patiënten lager is dan 

bij gezonde proefpersonen en vergelijkbaar met die van migrainepatiënten.  

D’Amico et al.  (2003) vergeleken  functionele beperkingen en gezondheidsgerelateerde KvL van  Italiaanse 

hoofdpijnpatiënten met cijfers over de Italiaanse bevolking. De hoofdpijntypen in de patiëntengroep waren 

chronische migraine  gecombineerd met middelenafhankelijke  hoofdpijn,  en  chronische  clusterhoofdpijn. 

KvL werd gemeten met behulp van de MIDAS en de SF‐36. Hoofdpijnpatiënten scoorden  lager op de SF‐36 

schalen  dan  overige  mensen  uit  de  Italiaanse  bevolking.  Uit  de  MIDAS‐vragenlijst  bleek  dat 

hoofdpijnpatiënten ernstig beperkt werden  in hun  functioneren. Velen moesten  stoppen met werken en 

andere activiteiten en hadden te maken met een lage productiviteit bij allerlei activiteiten.  

Ford, Calhoun, Kahn, Mann, & Finkel  (2008) deden kwalitatief onderzoek naar KvL van migrainepatiënten. 

Ze  organiseerden  focusgroepen  en  individuele  interviews  met  patiënten,  hun  familie  en  ‘healthcare 

professionals’. Migraine beïnvloedde alle drie de domeinen van KvL (fysiek, sociaal en psychisch) negatief.  
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2.3 Behandelingen tegen hoofdpijn 
Een hoofdpijnpatiënt gaat voor hulp eerst naar de huisarts (eerste lijn), die eventueel doorverwijst naar een 

neuroloog (tweede lijn). De neuroloog kan doorverwijzen naar een hoofdpijncentrum of ‐kliniek (derde lijn).  

 

2.3.1 Huisarts, neuroloog, hoofdpijncentrum en alternatief circuit 

Relatief weinig mensen  gaan met  hoofdpijnklachten  naar  de  huisarts  (Hu, Markson,  Lipton,  Stewart, & 

Berger,  1999;  Sheffield,  1998;  Lipton  &  Bigal,  2005a).  Omdat  hoofdpijn  zoveel  voorkomt  denken  veel 

mensen  dat  het  ‘bij  het  leven  hoort’  en  bagatelliseren  ze  hun  symptomen  (Russel,  2006).  De  kennis 

ontbreekt  bovendien  vaak  over  wat  een  huisarts  voor  de  patiënt  kan  betekenen  (De  Hertogh,  Vaes, 

Devroey,  Truijen, Duquet, & Oostendorp,  2007). Het  komt  echter ook  regelmatig  voor dat wanneer  een 

patiënt een huisarts consulteert, de arts te weinig weet over hoofdpijn om de patiënt te kunnen helpen: er 

is sprake van een hoge mate van onder‐ en misdiagnose (Massetto et al., 2009; Bigal, Krymchantowski, & 

Lipton, 2009). Als er wel erkend wordt dat het om een ernstige kwaal gaat, is een doorverwijzing naar een 

neuroloog  vaak  het  enige  dat  de  huisarts  denkt  te  kunnen  doen,  terwijl  advies  over medicijngebruik  en 

informatie over uitlokkende  factoren, hoofdpijntypen etc. ook door de huisarts gegeven kunnen worden. 

Bovendien  kan  de  huisarts  ter  voorbereiding  op  het  bezoek  aan  de  neuroloog  aanraden  een 

hoofdpijndagboek bij te houden (Couturier, 2009a). Hierin wordt genoteerd wanneer er hoofdpijn aanwezig 

is (dag en tijdstip), hoe hevig het is en er wordt een omschrijving van de hoofdpijn gegeven. Deze informatie 

kan  de  neuroloog  of  hoofdpijnspecialist  onder  meer  helpen  om  hoofdpijntypen  te  herkennen,  het 

medicijngebruik te evalueren en mengvormen van hoofdpijn van elkaar te onderscheiden.  

De  Nederlandse  Vereniging  voor  Neurologie  (NVN)  heeft  een  richtlijn  opgesteld  over  hoe  hoofdpijn  te 

diagnosticeren (Couturier, 2009b). Deze richtlijn geeft aan dat een zorgvuldige anamnese door de neuroloog 

het belangrijkst  is bij hoofdpijnklachten. Als de anamnese bijvoorbeeld op migraine of spanningshoofdpijn 

wijst  en  er  zijn  geen  neurologische  afwijkingen,  dan  is  fysiek  onderzoek  niet  nodig.  Als  het  beeld  dat 

ontstaat  echter  minder  duidelijk  is,  dan  is  dat  reden  voor  meer  beeldvormend  onderzoek,  waarbij  er 

plaatjes van het  lichaam worden gemaakt (e.g. MRI‐ of CT‐scans) of elektrofysiologisch onderzoek, waarbij 

de elektrische activiteit van zenuwcellen wordt gemeten.  

Een  neuroloog  kan  ook  doorverwijzen  naar  één  van  de  26 Nederlandse  hoofdpijncentra,  verenigd  in  de 

Vereniging  van  Nederlandse  Hoofdpijn  Centra,  de  VNHC  (www.hoofdpijncentra.nl).  Kenmerken  zijn  een 

‘multidisciplinaire zorgstructuur’ en een neuroloog die gespecialiseerd  is  in hoofdpijnproblematiek. Zowel 

de  grootte  van  het  centrum  als  het  type  behandeling  verschilt  van  centrum  tot  centrum.  Vaak  is  het 

hoofdpijncentrum een onderdeel van een regulier ziekenhuis. 
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Het  traject door het medische circuit verloopt niet altijd vlekkeloos en zo snel als een patiënt zou willen, 

waardoor veel patiënten hun vertrouwen  in het  reguliere circuit verliezen en hun heil  in het alternatieve 

circuit  zoeken  (Van Roijen & Essink‐Bot, 1995). Dit kan gebeuren  tijdens en na elke  fase  in het medische 

traject. De BHK heeft veel patiënten die al alternatieve behandelingen geprobeerd hebben. Na behandeling 

in de BHK hadden veel van hen geen andere artsen of alternatieve behandeling meer nodig (Evenblij, 2003). 

Therapieën  die  veelvuldig  toegepast  worden  bij  hoofdpijnpatiënten  zijn  onder  anderen  homeopathie, 

acupunctuur, manuele therapie en osteopathie (Russel, 2006). 

 

2.3.2 Bonifatius hoofdpijnkliniek 

De BHK is groter dan de meeste hoofdpijncentra. Het is een unieke kliniek in Nederland en er worden veel 

patiënten behandeld die het medische circuit al doorlopen hebben. Het team bestaat uit vier neurologen, 

twee  hoofdpijnverpleegkundigen,  twee  psychologen,  twee  fysiotherapeuten,  twee  diëtisten  en  twee 

maatschappelijk werkers. Een team bestaande uit uiteenlopende disciplines  is één van de zaken waarin de 

BHK zich onderscheidt van andere hoofdpijncentra.  

Er wordt veel tijd uitgetrokken voor het intakegesprek, namelijk 1.5 uur. Het lichamelijk onderzoek beslaat 

hier  slechts  een  klein deel  van. De overige  tijd wordt besteed  aan het  verkrijgen  van  informatie  van de 

patiënt over onder meer:  

‐ leefstijl (slapen, werken, dieet, cafeïne, bewegen, roken, etc.); 

‐ thuissituatie (partner, kinderen, fase in het leven, etc.); 

‐ hoofdpijnpatroon (frequentie, duur, hevigheid, locatie, soort hoofdpijn, etc.); 

‐ erfelijkheid (zit er hoofdpijn in de familie en zo ja, welke soorten); 

‐ persoonlijkheid (perfectionisme, kunnen ontspannen); 

‐ uitlokkende factoren en medicijngebruik. 

Verder  krijgt  de  patiënt  tijdens  het  intakegesprek,  met  behulp  van  een  informatiebord,  ook  allerlei 

informatie die inzicht geeft in hoofdpijnproblematiek. Op dit bord wordt met magneetjes aangegeven welke 

factoren bij deze patiënt meespelen bij het ontstaan en in stand houden van de pijn en welke speerpunten 

worden aangewezen in de behandeling. Ook moet de patiënt een hoofdpijndagboek bijhouden en krijgt hij 

 of zij  folders met  informatie over verschillende hoofdpijntypen, oorzaken, 

uitlokkende  factoren, etc. Vervolgens  komt de patiënt meestal  terug voor 

een  dagbehandeling, waarbij  hij  of  zij meerdere  behandelaars  ziet.  Naar 

welke  behandelaars de  patiënt wordt  verwezen hangt  af  van  zijn of haar 

situatie:  niet  iedereen  heeft  bijvoorbeeld  een  afspraak  met  de  diëtiste 

nodig.  Elke  week  vindt  er  multidisciplinair  overleg  plaats  waarbij  alle 

teamleden van de BHK aanwezig zijn. 

‘Het stopzetten van de 
migraine medicijnen en 
de cafeïne heeft mij heel 
goed gedaan. (…) Maar 
door verandering van 
mijn thuissituatie en door 
een andere levensstijl is 
er ook veel verbetering in 
mijn hoofdpijnsituatie 
gekomen.’ 
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Patiënten die  te veel en  te vaak pijnstillers gebruiken kunnen 10  tot 14 dagen opgenomen worden op de 

Hoofdpijn  Behandelunit,  bestaande  uit  drie  eenpersoonskamers  waar  mensen  onder  begeleiding  hun 

pijnstillergebruik kunnen stoppen. Medicijngebruik heeft een centrale rol in de behandeling van de BHK: ook 

mensen die niet hoeven af te kicken moeten vaak wel hun medicijngebruik verminderen of aanpassen. Na 

de dagbehandeling of het ontwennen, komt de patiënt terug voor controle. Het aantal vervolgconsulten en 

de  lengte  van de periodes daartussen  verschilt per patiënt, maar meestal duurt het 2  tot 3 weken  voor 

iemand de eerste keer terugkomt. Het gemiddelde aantal vervolgconsulten is 3.6 (persoonlijke  

communicatie J. Lebbink, 20 april 2010). Van de patiënt wordt verwacht dat hij/zij 

thuis zijn of haar leefstijl aanpast volgens de adviezen van de BHK. Van der Weerd 

et  al.  (2004)  bevestigen  dat  veranderingen  in  leefstijl  vaak  positieve  effecten 

hebben  op  migraine,  ook  al  is  niet  wetenschappelijk  aangetoond  waarom.  Zij 

noemen  onder  meer  een  ‘vast  eet‐,  leef‐  en  slaappatroon  met  voldoende 

nachtrust,  ontspanning,  lichaamsbeweging  en  vochtopname’  (p.  31)  als 

leefstijlinterventies die een effect lijken te hebben.  

 

‘Ik heb veel minder 
migraine 
aanvallen. Ze zijn 
eigenlijk altijd 
terug te leiden 
naar mijn 
levensstijl.’ 
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Hoofdstuk 3: Determinanten van effectiviteit 
In  paragraaf  3.1  wordt  op  basis  van  de  literatuur  ingegaan  op  de  mogelijke  determinanten  van  de 

effectiviteit  van  de  behandeling  door  de  BHK.  Vervolgens worden  de  probleemstelling,  het  conceptueel 

model en de onderzoeksvragen gepresenteerd (3.2). 

3.1 Mogelijke determinanten van de effectiviteit van de behandeling van de BHK 
De  effectiviteit  van de behandeling  van de BHK wordt  gemeten d.m.v.  verscheidene uitkomstvariabelen: 

mate van hoofdpijn, kwaliteit van leven (KvL) en medicijngebruik. De verwachting is dat als de behandeling 

effectief  is,  de  mate  van  hoofdpijn  afneemt,  de  KvL  verbetert  en  het  medicijngebruik  vermindert. 

Uitkomstvariabelen  in andere hoofdpijnonderzoeken zijn bijvoorbeeld de aanvalsfrequentie en KvL na een 

training van migrainepatiënten door migrainepatiënten (Mérelle, Sorbi, van Doornen, & Passchier, 2008), de 

mate van hoofdpijn twee uur na acute hoofdpijnbehandeling in de vorm van pijnstillers en het aantal dagen 

hoofdpijn in de maand na preventieve hoofdpijnbehandeling bij menstruele migrainepatiënten (Pringsheim, 

Davenport, & Dodick, 2008). 

Het behandelprogramma van de BHK bestaat grotendeels uit leefstijlinterventies. Of de behandeling slaagt 

in het verhogen van de KvL en het verminderen van hoofdpijn en medicijngebruik,  is deels afhankelijk van 

de mate  waarin mensen  die  leefstijlinterventies  opvolgen:  therapietrouw.  Therapietrouw  is  volgens  de 

World Health Organisation ‘de mate waarin het gedrag van een persoon ‐ medicijngebruik, een dieet volgen, 

en/of  leefstijlveranderingen  doorvoeren  ‐  overeenkomt  met  de  afgesproken  aanbevelingen  van  een 

zorgaanbieder’  (Sabate,  2003).  Er wordt  verwacht  dat  de mate  van  therapietrouw  van  invloed  is  op  de 

effectiviteit  van  de  behandeling  omdat  dit  al  is  gebleken  bij  onder  meer  HIV‐patiënten  (De  Bruin, 

Viechtbauer, Hospers,  Schaalmam, & Kok, 2009),  tuberculosepatiënten  (Liem, 2007a) en artritispatiënten 

(Pisters et al., in press). Liem (2007b) publiceerde een meta‐analyse van 21 onderzoeken over het effect van 

therapietrouw op mortaliteit1. Zijn bevinding was dat dit effect zeer groot  is: hoge therapietrouw had een 

mortaliteit van 4.7% tot gevolg terwijl dit bij een lage therapietrouw kon oplopen tot 8.5%. 

Aangezien  therapietrouw  een  vorm  van  gedrag  is,  is  met  behulp  van  twee  theorieën  over 

gezondheidsgedrag  een  model  gecreëerd  waarmee  geprobeerd  wordt  de  mate  van  therapietrouw  te 

verklaren.  De  keuze  van  de  variabelen  voor  het  nieuwe  model  is  gebaseerd  op  de  literatuur  over 

gezondheidsgedrag en op de praktijkervaring van de BHK. De eerste  theorie die de basis vormt voor het 

nieuwe model, is de Theorie van Gepland Gedrag (Ajzen, 1985; Ajzen, 1991).  

                                                            
1 Deze  analyse  omvat  47.000  patiënten  die,  onder meer,  aan  hart‐  en  vaatziekten  leden,  een  te  hoog  cholesterol 
hadden of therapie na een harttransplantatie ondergingen. 
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Deze theorie (zie figuur 1) komt voort uit de Theorie van Beredeneerde Actie maar heeft als extra variabele 

‘perceived behavioural control’: het idee dat je zelf in staat bent iets aan je gedrag te veranderen.  

 

Figuur 1: Theory of planned behaviour (Morrison & Bennett, 2006; 127). 

 
Het doel  van de Theorie  van Gepland Gedrag  is het  verband  verklaren  tussen attitudes en gedrag. Deze 

theorie  gaat  er  vanuit  dat  gedrag  niet  alleen wordt  bepaald  door  een  rationele  afweging  van  voor‐  en 

nadelen maar  ook  door  de  sociale  context  van  gedrag  en  door  sociale  verwachtingen  en  opvattingen 

(Morrison & Bennett, 2006). De combinatie van nadruk op de sociale context en op zelf controle hebben op 

de situatie is tevens de belangrijkste reden voor het gebruik van deze theorie. Dit betekent in de context van 

hoofdpijnpatiënten dat zij niet alleen beïnvloed worden  in hun  therapietrouw door de rationele afweging 

wel of niet een leefstijlinterventie op te volgen op basis van wat dit voor hen oplevert. Er is ook een invloed 

van bijvoorbeeld de perceptie van de sociale steun die ze hierin ontvangen en de perceptie van hun eigen 

kunnen.  

De Theorie van Gepland Gedrag wordt aangevuld met een variabele uit de Sociale Leertheorie  (Bandura, 

1986). Bandura definieert het concept ‘self‐efficacy’ als ‘het oordeel dat mensen hebben over hun capaciteit 

om  plannen  te maken  en  uit  te  voeren  die  nodig  zijn  om  bepaalde  prestaties  te  behalen’  (p.  391).  Een 

hogere mate  van  self‐efficacy  zorgt dat mensen meer  kunnen bereiken en een hogere mate  van welzijn 

hebben (Bandura, 1991). Door een groter gevoel van self‐efficacy gaan mensen moeilijke taken minder snel 

uit de weg en zien ze als een uitdaging. Ze zijn betrokken bij het uitvoeren van taken en voelen zich minder 

snel  teneergeslagen  als  ze  falen.  Hierdoor  ervaren  ze  minder  stress  en  zijn  ze  minder  gevoelig  voor 

depressie. Self‐efficacy komt in veel onderzoek naar voren als een belangrijke positief beïnvloedende factor 

van gedragsverandering (De Wandel, Maes, Labeau, Vereecken, & Blot, 2010; Schousboe, Dowd, Davison, & 

Kane, in press). Om deze reden wordt onderzocht of self‐efficacy ook een positieve invloed uitoefent in de 

populatie van hoofdpijnpatiënten.  
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Een derde variabele die relevant blijkt voor dit onderzoek op basis van de  literatuur en de praktijk van de 

BHK  is  acceptatie.  Uit  een  onderzoek  onder  HIV‐patiënten  (Vervoort,  2009)  bleek  dat  acceptatie  van 

klachten een positieve invloed heeft op therapietrouw. Ook blijkt onder meer uit onderzoek onder mensen 

die een beroerte hebben gehad (Smout, Koudstaal, Ribbers, Janssen, & Passchier, 2001) dat acceptatie een 

positieve invloed heeft op KvL. Als dit voor hoofdpijnpatiënten eveneens blijkt op te gaan is het de moeite 

waard  om  te  investeren  in  een  grotere  acceptatie  van  de  klachten.  Niet  alleen  voor  de  onafhankelijke 

variabele acceptatie, maar ook voor sociale steun en self‐efficacy wordt zowel de invloed op therapietrouw 

als op KvL onderzocht. Het  is  immers mogelijk dat de mate van sociale steun niet alleen de therapietrouw 

beïnvloedt,  maar  er  ook  rechtstreeks  voor  zorgt  dat  iemand  een  hogere  KvL  heeft.  Dit  wordt  nader 

besproken in de volgende paragrafen. 

 
3.1.1 Sociale steun 

Het  is  belangrijk  voor mensen wat  andere mensen  die  van  betekenis  voor  hen  zijn  (significant  others), 

vinden van hun gedrag. Dit is de subjectieve norm waar mensen naar leven (Morrison & Bennett, 2006). Als 

mensen  veel  sociale  steun  hebben  (van  bijvoorbeeld  gezin,  vrienden  en  werkgever)  dan  is  deze  norm 

mogelijk dringender aanwezig dan wanneer mensen minder  steun hebben. De behandelaars van de BHK 

merken  dat  patiënten  zich  beter  kunnen  houden  aan  hun  behandeling  als  ze  steun  van  het  thuisfront 

hebben. Dit blijkt ook uit een review van Levy (1985): sociale steun kan een rol spelen in de verbetering van 

therapietrouw.  Dit  geldt  eveneens  bij  geblesseerde  sporters  (Niven,  2007),  patiënten  in  de  ambulante 

geestelijke  gezondheidszorg  (Van  Dieren,  Rijckmans,  &  Vingerhoets,  2010)  en  diabetes  type  I‐patiënten 

(Malik, 2010).  

De  vraag  of  sociale  steun  de  KvL  bij  hoofdpijnpatiënten  positief  beïnvloedt  is  niet  vaak  onderzocht. Uit 

onderzoek  naar  andere  aandoeningen  blijkt  een  dergelijke  relatie  wel  te  bestaan  (Nunes,  Raymond, 

Kenneally Nicholas, D'Meza Leuner, & Webster, 1995; Newsom & Schulz, 1996; Sharir, Tanasescu, Turbow, 

& Maman, 2007). Een te  lage mate van sociale steun kan volgens Martin, David, Baron, Suls, & Blanchard 

(1994, p.  432) onder meer  tot de  volgende  consequenties  leiden:  ‘vatbaarheid  voor  ziekten, onderdrukt 

immuunsysteem,  langere  hersteltijd  na  ziekte  of  kwetsuren,  en  symptomen  van  psychologisch  leed.’ Dit 

alles wijst op een lagere KvL bij mensen met minder sociale steun. Hier moet echter bij opgemerkt worden 

dat  veel  sociale  steun  ook  samen  kan  gaan  met  een  lage  KvL.  Partners  bijvoorbeeld,  kunnen 

overbeschermend  zijn  en  dat  blijkt  een  negatief  effect  te  hebben  op  het  welzijn  van  onder  meer 

diabetespatiënten  (Hagedoorn et al., 2006) en  fibromyalgiepatiënten  (Keers, Buunk, & Hagedoorn, 1999). 

Bij hoofdpijnpatiënten kan het onbegrip van de sociale omgeving een grote (negatieve) rol spelen in de KvL.  

Omdat hoofdpijnpatiënten vaak thuisblijven tijdens een aanval en goed functioneren tussen aanvallen door, 

wordt  hun  aandoening  niet  gezien  (Russel,  2006).  Ook  moeten  ze  vaak  afspraken  afzeggen  door  het 

onvoorspelbare karakter van de aandoening.  
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Marcella, de clusterhoofdpijnpatiënte uit de  inleiding, verwoordt dit:  ‘Ik kan alleen afspreken met mensen 

die heel veel begrip hebben voor mijn ziekte’. Een lage mate van sociale steun heeft dus waarschijnlijk een 

negatieve invloed op KvL.  

 
3.1.2 Self‐efficacy  

Bij  self‐efficacy  gaat  het  erom  of  mensen  het  idee  hebben  dat  ze  in  staat  zijn  een  bepaalde 

gedragsverandering uit te voeren. Zoals hierboven genoemd is uit onderzoek gebleken dat self‐efficacy een 

belangrijke  rol  kan  spelen  in  gedragsverandering  (De Wandel, Maes,  Labeau,  Vereecken,  &  Blot,  2010; 

Schousboe, Dowd, Davison, & Kane, in press). Het is daarom aannemelijk dat er een positieve invloed is van 

self‐efficacy op therapietrouw.  

Mensen met  een  hogere mate  van  self‐efficacy  blijken  beter met hun  hoofdpijn om  te  kunnen  gaan  en 

minder  klachten  te  rapporteren, getuige onderzoek  van Dolce  (1987), Martin, Holroyd, & Rokicki  (1993), 

French et al.  (2000), Bond, Durrant, Digre, Baggaley, & Rubingh  (2004) en Marcus, Bernstein, Sullivan, & 

Rudy (2010). Er is dus mogelijk een direct effect van self‐efficacy op KvL. 

 
3.1.3 Acceptatie  

Zijn mensen die hun klachten niet accepteren juist meer gemotiveerd om hun leefstijl te veranderen en zich 

te houden aan de adviezen van de BHK, of zoeken ze een andere arts of genezer die hen een wondermiddel 

belooft? Uit onderzoek onder HIV‐patiënten blijkt dat de therapietrouw verbetert als de acceptatie hoog is 

(Vervoort,  2009).  Dit  komt  doordat  iemand  die  zijn  aandoening  accepteert  prioriteit  geeft  aan  de 

behandeling.  Iemand  die  zijn  aandoening  minder  accepteert  komt  ook  sneller  in  de  verleiding  om 

bijvoorbeeld een dosis medicatie over te slaan om even niet aan de aandoening herinnerd te worden.  

Acceptatie lijkt ook van invloed te zijn op KvL van hoofdpijnpatiënten. De behandelaars van de BHK merken 

dat mensen die hun hoofdpijn niet accepteren blijven rondshoppen  in het medische of alternatieve circuit 

en  zich  niet  neer  kunnen  leggen  bij  het  feit  dat  ze  aanleg  voor  hoofdpijn  hebben.  Ook  bij  andere 

aandoeningen dan hoofdpijn heeft een hoge mate van acceptatie een betere KvL  tot gevolg  (McCracken, 

1998; Viane et al., 2003; Evers, Kraaimaat, Van Lankveld, Jacobs, & Bijlsma, 1998). 

 
3.1.4 Controlevariabelen 

Vanuit sociologisch oogpunt  is het  interessant om de patiëntenpopulatie  in kaart te brengen op basis van 

achtergrondkenmerken  zoals geslacht,  leeftijd en opleidingsniveau.  In de  literatuur bestaan aanwijzingen 

dat dergelijke factoren verschil maken: vrouwen hebben vaker hoofdpijn dan mannen (Rasmussen, 2001) en 

gaan anders om met chronische aandoeningen (Roeke, 2009).  

Bovendien  is  hoofdpijn  leeftijdsgerelateerd  (Van  der Weerd  et  al.,  2004)  en  in  de VS  is  aangetoond  dat 

mensen uit een lagere sociaaleconomische klasse vaker migraine hebben (Lipton & Bigal, 2005b).  
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Verder  is  onder  meer  gecontroleerd  in  hoeverre  de  gevonden  effecten  beïnvloed  worden  door  de 

aanwezigheid van depressie of een angststoornis. Ernstige migrainepatiënten hebben meer dan gemiddeld 

last van depressies en angststoornissen  (Koch &  Jürgens, 2009; Ligthart, Nyholt, Penninx, & Boomsma,  in 

press). Wat hier oorzaak en gevolg  is,  is nog onduidelijk. Ook wordt een gezamenlijke genetische oorzaak 

geopperd (Stam et al., 2010). Het is dus interessant te onderzoeken of ook in deze steekproef depressie en 

angst  samengaan met  een  lagere  KvL  en  of  dit  alleen  geldt  voor migrainepatiënten  of  voor  alle  typen 

hoofdpijnpatiënten. 

 
3.2 Probleemstelling, conceptueel model en onderzoeksvragen 

Uit de hiervoor beschreven theorie volgt de volgende probleemstelling:  

Hoe effectief is de behandeling van de Bonifatius Hoofdpijnkliniek te Dokkum 

en wat zijn de determinanten van deze effectiviteit? 

Deze probleemstelling  is vervat  in het volgende conceptueel model en wordt beantwoord met behulp van 

de daarna volgende onderzoeksvragen.  

 

 
Figuur 2: Conceptueel model, deel I. 

 

 
Figuur 3: Conceptueel model, deel II. 
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Mate van effectiviteit van de behandeling (beschrijvend): 
 

1) In hoeverre verschilt de mate van hoofdpijn van patiënten van de BHK vóór de behandeling met de 
mate van hoofdpijn na de behandeling? 

2) In hoeverre verschilt de invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren van patiënten van de 
BHK vóór de behandeling met de invloed van de hoofdpijn na de behandeling? 

3) In hoeverre verschilt de KvL van patiënten van de BHK vóór de behandeling met de KvL na de 
behandeling? 

4) In hoeverre verschilt het medicijngebruik van patiënten van de BHK vóór de behandeling met het 
medicijngebruik na de behandeling? 

 
Determinanten van de effectiviteit (analyserend): 
 
Conceptueel model, deel I: 
 

5) Wat is de invloed van therapietrouw op de effectiviteit van de behandeling, uitgesplitst naar 
veranderingen in mate van hoofdpijn, invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren, KvL 
en medicijngebruik? 

6) Wat is de invloed van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie op therapietrouw? 

7) Wat is de invloed van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie op invloed van de hoofdpijn op het 
dagelijks functioneren en KvL? 

 
Conceptueel model, deel II: 
 

8a) Bestaan er samenhangen tussen enerzijds de mate van hoofdpijn en anderzijds de invloed van de 
hoofdpijn op het dagelijks functioneren en KvL? 

8b) Bestaan er samenhangen tussen enerzijds medicijngebruik en anderzijds de invloed van de 
hoofdpijn op het dagelijks functioneren en KvL? 

9a) In hoeverre worden de verbanden tussen enerzijds de mate van hoofdpijn en anderzijds de invloed 
van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren en KvL, gemodereerd door de factoren sociale steun, 
self‐efficacy en acceptatie? 

9b) In hoeverre worden de verbanden tussen enerzijds medicijngebruik en anderzijds de invloed van de 
hoofdpijn op het dagelijks functioneren en KvL, gemodereerd door de factoren sociale steun, self‐
efficacy en acceptatie? 
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Hoofdstuk 4: Data en methoden  
Na  een uitleg  van hoe de  respondenten  geworven  zijn  (4.1)  en  een beschrijving  van de  steekproef  (4.2) 

wordt  beschreven  hoe  de  vragenlijst  eruitzag  en  hoe  hij  geoperationaliseerd  is  (4.3).  Tot  slot wordt  de 

manier van data‐analyse beschreven (4.4). 

4.1 Werving van respondenten 
Het  design  van  dit  onderzoek was  cross‐sectioneel. Op  26 mei  2010  is  naar  alle  patiënten  die  tussen  1 

januari 2009 en 25 februari 2010 zijn uitbehandeld een brief vanuit de BHK gestuurd met de aankondiging 

van het onderzoek. Vervolgens hebben zij op 8 juni een schriftelijke vragenlijst ontvangen (zie appendix IV), 

gevolgd door een herinnering op 18 juni. Het ging hierbij om 226 patiënten. De patiënten die na 25 februari 

2010  zijn  uitbehandeld  konden  nog  niet  aangeschreven worden  omdat  de  adresgegevens  ontbraken  in 

verband met het veranderen van computersysteem in de BHK. Na het versturen bleek dat een deel van deze 

groep slechts een intakegesprek heeft gehad en niet een complete behandeling. Om de respons te verhogen 

werd daarom besloten ook de mensen die in 2008 uitbehandeld waren aan te schrijven.  

Op 23 juni is er een tweede mailing verstuurd. Dit keer hebben de groep die in 2008 uitbehandeld was en de 

groep die tussen 26 februari en 18 juni 2010 uitbehandeld was een vragenlijst ontvangen, gevolgd door een 

herinnering op 2 juli. Er werden 250 patiënten aangeschreven: 123 uit 2008 en 127 uit de periode tussen 26 

februari en 18  juni 2010. De mensen die  in 2008 en  tussen 26  februari en 18  juni 2010 zijn uitbehandeld 

hebben, in tegenstelling tot de groep uit 2009, geen aankondigingsbrief ontvangen omdat dit het ontvangen 

van  de  vragenlijsten  zou  vertragen.  Vragenlijsten  die  teruggestuurd werden  t/m  31  augustus  2010  zijn 

opgenomen in het onderzoek. 

4.2 Steekproef 
De steekproef is alleen representatief voor de populatie voor de variabele geslacht in de groep 2010. Voor 

de  variabele  leeftijd  is  alleen  groep  2009  representatief.  Of  de  steekproef  representatief  is  op  andere 

variabelen zoals opleiding en dagelijkse bezigheid  is niet na  te gaan omdat er geen gegevens zijn over de 

verdeling  van  de  andere  variabelen  in  de  populatie.  Een  eventuele  selectiebias  is  daardoor  niet  vast  te 

stellen.  

 
Tabel 4.1: De verdeling van de variabelen geslacht (percentage) en leeftijd (gemiddelde en sd) over de drie onderzoeksgroepen 

  Groep 2008  Groep 2009  Groep 2010  Totaal 
  Populatie 

 (N=116) 
Steekproef 
(N=50) 

Populatie 
(N=208) 

Steekproef 
(N=99) 

Populatie 
(N=119) 

Steekproef 
(N=53) 

Populatie 
(N=443) 

Steekproef 
(N=202) 

Man  31.0  20.0*  31.7  23.8*  27.7  18.9    30.2  21.8*** 
Leeftijd  50.1 (15.4)  55.6 (11.9)**  46.3 (13.2)  47.3 (12.3)  44.7 (13.3)  48.7 (13.8)*  47.0 (13.9)  49.7 (13.0)** 
Nb. van 2 respondenten is zowel geslacht als leeftijd onbekend. 
* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 
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Van de aangeschreven patiënten uit de groep 2008/2010 waren er 15 van de 250 niet in staat de vragenlijst 

in  te  vullen  door  bijvoorbeeld  overlijden,  ziekenhuisopname  door  andere  oorzaak,  of  doordat  de 

behandeling nog te kort in gang was. In de groep uit 2009 gold dat voor 18 van de 226 patiënten.  

De respons is als volgt. 

 
Groep 2008/2010:  

                            250 

 

Wel geschikt  Niet geschikt 

235    15 

 

Gereageerd  Niet gereageerd 

120    115 

 

Bruikbaar  Niet bruikbaar 

103    17 

  Groep 2009:     

                226 

 

Wel geschikt  Niet geschikt 

208    18 

 

Gereageerd  Niet gereageerd 

126    82 

 

Bruikbaar  Niet bruikbaar 

101    25 

 
Dit  komt  op  een  respons  van  51.1%  voor  de  groep  2008/2010  (120/235)  en  60.6%  voor de  groep  2009 

(126/208). Mogelijk liggen deze percentages zo uit elkaar doordat de tweede groep die aangeschreven werd 

(2008 en 2010) geen aankondigingsbrief heeft ontvangen, of doordat de respondenten uit 2008 al zo  lang 

uitbehandeld zijn dat de kans op het invullen van de vragenlijst in deze groep kleiner is. Dit laatste argument 

gaat echter niet op omdat de respons in de groep 2008 hoger is dan in de groep 2010: 53.6% om 48.8%. 

4.3 Operationalisatie 
De gebruikte vragenlijst bestond uit acht onderdelen die apart worden besproken. Vijf onderdelen betroffen 

bestaande vragenlijsten, drie zijn geconstrueerd door de onderzoeker. Deze laatste zijn: 1) Uw hoofdpijn, 3) 

Behandeling  BHK  en  8)  Overige  vragen.  Per  onderdeel  wordt  besproken  hoe  de  variabelen  die  hieruit 

voortkomen zijn geconstrueerd. Een beschrijvende tabel van de variabelen is te lezen in paragraaf 5.1. 

 

4.3.1 Uw hoofdpijn 

     Hoofdpijnsoort  is bevraagd met behulp van drie vragen: 1) heeft u dagelijks hoofdpijn  (ja/nee), 2) wat 

voor type hoofdpijn heeft u (migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn) en 3) bent u behandeld voor 

pijnstillerafhankelijke hoofdpijn2 (ja/nee).  

                                                            
2 Hier is bewust niet de term ‘middelenafhankelijk’ gebruikt omdat dit tot verwarring bij de respondent kan leiden.  
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Deze zijn geoperationaliseerd als dummyvariabelen, met voor vraag 1 en 3 Nee als referentiecategorie. Van 

vraag  2  zijn  drie  dummies  gemaakt  met Migraine  als  referentiecategorie.  Alle  respondenten  die  twee 

respectievelijk  drie  hoofdpijnvormen  hebben  zijn  toegevoegd  aan  beide  of  alle  drie  de  categorieën3. De 

variabelen die hierdoor zijn ontstaan zijn respectievelijk Chronisch, Type en Opgenomen.  

     De afhankelijke variabele Mate van hoofdpijn is bevraagd door op een vijfpunts Likertschaal aan te geven 

hoe erg de hoofdpijn was voor de behandeling en hoe erg het nu  is,  in  intensiteit, duur en frequentie. De 

variabelen  zijn gespiegeld en de pijnscores vóór en na de behandeling  zijn gesommeerd. De  score na de 

behandeling wordt  afgetrokken  van  die  ervoor, waardoor  een  positieve  uitkomst  betekent  dat  er  na  de 

behandeling minder hoofdpijn is. Alleen respondenten met geldige waarden op minstens 7 (na behandeling) 

resp. 4 (voor)  items werden opgenomen. Hier  is vervolgens een dichotome variabele van gemaakt. Bij alle 

dichotome  effectvariabelen  (mate  van  hoofdpijn,  invloed  van  de  hoofdpijn  op  dagelijks  functioneren, 

kwaliteit van leven en medicijngebruik) betekent 0 dat de behandeling niet heeft geholpen of de situatie is 

verslechterd, en 1 betekent dat er een positief effect van de behandeling is.  

     Tot slot is middels een open vraag gevraagd indien de mate van hoofdpijn is verergerd, of daar een reden 

voor  is. Dit  is om te zorgen dat een negatief resultaat niet op het conto van de BHK komt als de hoofdpijn 

door externe factoren is verslechterd.  

 
4.3.2 Invloed van hoofdpijn op uw leven 

De Headache  Impact Test  (www.headachetest.com/HIT6/PDFS/Dutch.pdf; Kosinski et al., 2003) meet hoe 

groot de invloed van hoofdpijn op het dagelijks functioneren van de respondent is. In dit onderzoek wordt 

de HIT opgevat als een manier om kwaliteit van  leven (KvL) te meten en daarom wordt deze variabele op 

elke plek  in de analyses opgenomen waar KvL een  rol  speelt. KvL wordt eveneens met een  rapportcijfer 

gemeten  (zie  volgende  paragraaf).  Per  item  van  de HIT  is  gevraagd  hoe  dit  nu  is  en  hoe  het was  voor 

aanvang van de behandeling en antwoorden zijn gegeven op een vijfpunts Likertschaal variërend van 1 tot 

5. De  items gaan onder meer over de hevigheid van de hoofdpijn en de beperkingen die dit geeft. Aantal 

items, minimum  en maximum waarden  en  Cronbach’s  alpha  van  alle  schalen  staan  in  tabel  4.2.  Er  zijn 

waardes  toegekend  aan  de  HIT‐scores  vóór  en  na  de  behandeling:  resp.  6,  8,  10,  11  en  13.  Deze  zijn 

vervolgens gesommeerd en de score na de behandeling is afgetrokken van die ervoor. Alleen respondenten 

met  geldige  waarden  op  minstens  vier  (na  behandeling)  resp.  vijf  (voor)  items  zijn  opgenomen.  Een 

positieve uitkomst betekent dat er na de behandeling een kleinere invloed is van de hoofdpijn en hiervan is 

een dichotome variabele gemaakt (afhankelijke variabele Invloed van de hoofdpijn).  

 
                                                            
3  Ter  controle  is  deze  variabele  ook  geoperationaliseerd  met  4  categorieën:  migraine,  spanningshoofdpijn, 
clusterhoofdpijn en een categorie met alle respondenten met een mengvorm. Dit gaf geen verschillen  in de analyses 
en daarom is voor de huidige operationalisatie gekozen. 
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4.3.3 Behandeling BHK 

Therapietrouw is gemeten door middel van de vraag hoe goed de respondent vindt dat hij/zij zich aan alle 

afzonderlijke interventies heeft gehouden op een vijfpunts Likertschaal variërend van 1 tot 5. Hiervan is het 

gemiddelde  per  respondent  berekend. Deze  variabele moest  eerst  gespiegeld worden  zodat  een hogere 

waarde een betere therapietrouw weergeeft. De onafhankelijke variabele Therapietrouw is een dichotome 

variabele waarbij 0 aangeeft dat iemand zichzelf een 1 tot 4 heeft gegeven en 1 aangeeft dat iemand 4 t/m 

5 heeft gescoord.4 Aangezien de ene respondent meer interventies heeft voorgeschreven gekregen dan de 

ander, verschilt het aantal items per respondent en worden alle respondenten opgenomen. 

     Ook  is bevraagd hoeveel Medicijngebruik de  respondent voor en na de behandeling gebruikte  (minder 

dan twee keer per week, of twee keer per week of vaker). Er zijn vier mogelijke uitkomsten: iemand is meer 

of minder gaan gebruiken, of iemand gebruikt evenveel en dit kan veel of weinig zijn. Om deze variabele op 

te  kunnen  nemen  in  een  regressie  is  er  een  dichotome  variabele  van  gemaakt waarbij  0  betekent  dat 

iemand veel gebruikt of veel is gaan gebruiken, en een 1 dat iemand weinig is blijven of gaan gebruiken.  

     De tweede manier om KvL te meten is door te vragen hoe tevreden iemand met zijn leven is, en hoe dit 

was voor de behandeling (beiden op een schaal van 1 t/m 10). De groep uit 2009 is bij deze variabele buiten 

beschouwing gelaten omdat een hoge KvL een  lage score op de schaal betekende, en dit verwarrend was 

voor  veel  respondenten.  Voor  de  groep  2008/2010  is  dit  omgedraaid. De  score  vóór  de  behandeling  is 

afgetrokken van die na de behandeling zodat een positieve uitkomst betekent dat de KvL beter is geworden. 

Hiervan is een dichotome variabele gemaakt. 

 
4.3.4 Gevoelens 

De Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond & Snaith, 1983) meet angst en depressie onder mensen 

die  in behandeling zijn  in een ziekenhuis. De HADS bestaat uit 14  items waarvan er zeven angst meten en 

zeven  depressie  (www.debaar.net/cnevc/HADS+uitleg.doc).  De  items  gaan  onder meer  over  gespannen 

gevoelens en kunnen genieten. Er zijn vier antwoordcategorieën. Aan de antwoorden worden scores tussen 

0 en 3  toegekend zodat op beide schalen een somscore  tussen 0 en 21 gehaald kan worden. Appendix V 

geeft een overzicht van enkele andere onderzoeken waarin de HADS is gebruikt: hoofdpijnpatiënten vallen 

ongeveer  tussen  gezonde  proefpersonen  en  verschillende  patiëntengroepen  (zoals  mensen  met  een 

eetstoornis of COPD)  in. Bij een  somscore op de angst‐ en/of depressieschaal  tussen 8 en 10 bestaat de 

mogelijkheid  van  een  angststoornis  of  depressie.  Scores  tussen  11  en  21  wijzen  op  een  vermoedelijke 

angststoornis of depressie (De Coorn, Nieuwenhuijsen, Hugenholtz, & Van Dijk, 2005). Alleen respondenten 

met geldige waarden op minstens zes van de zeven items werden opgenomen. 

                                                            
4 De  grens  van  4  in  plaats  van  3  is  gebruikt  omdat  zoveel mensen  zichzelf  hoge punten hebben  gegeven  op  deze 
variabele dat de groep met een lage therapietrouw anders te klein zou worden voor de analyses. 
 



                Determinanten van de effectiviteit van hoofdpijnbehandeling 

© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, Rianne de Heer, oktober 2010                                      33 

 

 
4.3.5 Invloed op de hoofdpijn  

De  Headache  Management  Self‐Efficacy  Scale  (French  et  al.,  2000)  meet  self‐efficacy  onder 

hoofdpijnpatiënten. Mérelle,  Sorbi, Duivenvoorden, &  Passchier  (2010) hebben de HMSE  vertaald  in  het 

Nederlands en aangepast aan migrainepatiënten. Deze vragenlijst was met enkele aanpassingen geschikt 

voor hoofdpijnpatiënten  in het algemeen en meet hoeveel self‐efficacy de respondent zichzelf toedicht op 

een zevenpunts Likertschaal variërend van 1 tot 7. De items gaan over in hoeverre iemand iets kan doen om 

hoofdpijn  te voorkomen of  te verminderen. De variabele Self‐efficacy bestaat uit de  somscore van de 25 

items. Alleen respondenten met geldige waarden op minstens 17 items werden meegenomen. 

 
4.3.6 Omgaan met de hoofdpijn 

De Ziekte Cognitie Lijst (ZCL) van Evers, Kraaimaat, Van Lankveld, & Bijlsma (1998) meet drie verschillende 

ziektecognities: Hulpeloosheid, Acceptatie en Disease benefits.  Ieder domein wordt gemeten aan de hand 

van zes  items en  in dit onderzoek  is alleen het domein Acceptatie gebruikt. Respondenten geven op een 

vierpunts Likertschaal variërend van 1 tot 4 bijvoorbeeld aan in hoeverre ze met hun ziekte kunnen omgaan 

en  hem  kunnen  accepteren.  In  de  inleiding  is  vermeld  dat  als  er  naar  ‘mijn  ziekte’ wordt  gevraagd,  de 

respondent aan zijn/haar hoofdpijnklachten moet denken. Er is bewust voor gekozen om ‘mijn ziekte’ in de 

vraagstelling  te  laten  staan om de  vragenlijst  zo  authentiek mogelijk  te houden. De  variabele Acceptatie 

bestaat uit de somscore van de zes items. Alleen respondenten met geldige waarden op minstens vier items 

werden meegenomen.  

 
4.3.7 Steun van anderen 

De Sociale Steun Lijst (Van Sonderen, 1993) meet  in 34  items hoeveel sociale steun  iemand ontvangt (SSL‐ 

Interacties)  en  hoe  tevreden  mensen  daarmee  zijn  (SSL‐Discrepanties).  In  de  SSL‐I  wordt  bijvoorbeeld 

gevraagd hoe vaak het gebeurt dat men de respondent om raad vraagt. Er kon geantwoord worden op een 

vierpuntsschaal met waarden variërend van 1 tot 4. In de SSL‐D wordt gevraagd hoe tevreden men daarmee 

is, op eenzelfde vierpuntsschaal. In dit onderzoek is alleen de SSL‐D gebruikt. Deze is gehercodeerd zodat de 

scores ‘te vaak’ en ‘precies goed zo’ samen categorie 1 vormen, terwijl ‘mis ik niet echt, maar zou iets vaker 

mogen’  categorie 2  is en  ‘mis  ik’  categorie 3. Alleen  respondenten met geldige waarden op minstens 30 

items werden meegenomen.  
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Tabel 4.2: Eigenschappen van de gebruikte vragenlijsten 
Vragenlijst:    Meet:      Aantal items:  Min/max:  Cronbach’s alpha: 
 
HIT‐6 voor behandeling  KvL voor behandeling  6    36/78   **  0.819 
HIT‐6 sinds behandeling  KvL sinds behandeling  6    36/78   **  0.906 
HADS      Depressie en angst   ‐      ‐    ‐ 
   Angst            7      0/21   **  0.843 
   Depressie          7      0/21   **  0.851 
HMSE      Self‐efficacy    25    25/175   *  0.914 
ZCL      Ziekteacceptatie    6      6/24     *  0.897 
SSL‐D      Sociale steun    34    34/102 **  0.941 
* Een hoge score is gunstig. ** Een hoge score is ongunstig. 
Noot: de totaalscores van de HADS en SSL‐D zijn niet per se hoger omdat de schalen betrouwbaarder zijn dan de subschalen maar 
omdat het aantal items groter is. 
 
4.3.8 Overige vragen  

Van Geslacht is een dummyvariabele gemaakt met Man als referentiecategorie. Leeftijd is een variabele op 

rationiveau en dus al geschikt voor analyse. Opleidingsniveau heeft zeven mogelijke antwoordcategorieën, 

die heringedeeld zijn  in drie categorieën:  laag, midden en hoog. Op die manier  is er een dummyvariabele 

gemaakt met Laag als referentiecategorie. Het opmerkingenveld tot slot werd vaak uitgebreid  ingevuld en 

enkele citaten hieruit zijn gebruikt als illustratie in dit rapport. 

Enkele vragen zijn alleen in de vragenlijst opgenomen ten behoeve van gebruik voor de kliniek en niet voor 

dit  onderzoek.  Dit  zijn:  1.7  Vergelijking  van  de  situatie  nu met  vóór  de  behandeling,  3.1  Tevredenheid 

behandelwijze, 3.2 Tevredenheid resultaat, 3.5 Effect van de verschillende aspecten van de behandeling en 

8.3 Behandelend neuroloog. Ook thuissituatie, dagelijkse bezigheid en aanduiding wanneer de behandeling 

is afgesloten zijn in dit onderzoek niet gebruikt. 

4.4 Analyses 
In deze paragraaf wordt beschreven welke statistische technieken zijn gebruikt en hoe is omgegaan met de 

missende waarden. 

 
4.4.1 Statistiek 

Het  analyseren  van  de  data  is  uitgevoerd  met  SPSS17.  Alle  analyses  zijn  tweezijdig  met  een 

overschrijdingskans van 0.05. De steekproef  is vergeleken met de populatie met behulp van een chi2‐toets 

voor geslacht en een one‐sample  t‐test voor  leeftijd. Het onderzoeken van verschillen  tussen mannen en 

vrouwen op  alle  variabelen  is uitgevoerd met  een  t‐toets  voor de  variabelen  die  een normale  verdeling 

hadden en minstens op  intervalniveau waren gemeten. Een Mann‐Whitney  toets, een non‐parametrische 

toets, is gebruikt voor de variabelen die geen normale verdeling hadden en/of op ordinaal niveau gemeten 

waren. Verder is voor nominale variabelen de Pearson chi2‐toets gebruikt. Ook voor het vergelijken van de 

effectiviteit van de behandeling onder verschillende categorieën van de depressieschaal is de Pearson chi2‐

toets gebruikt.  
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De  effectiviteit  van  de  behandeling  is  gemeten  met  de  Wilcoxon  Signed  Ranks‐toets  omdat  deze 

gerelateerde variabelen kan vergelijken die minstens op  intervalniveau zijn gemeten. Een  t‐toets was hier 

niet  toegestaan  omdat  niet  aan  de  eis  van  een  normale  verdeling  was  voldaan,  zoals  bleek  uit  de 

Kolmogorov‐Smirnovtoets.  De  afhankelijke  variabelen  in  originele,  continue  vorm  voldeden  niet  aan  de 

assumpties die gesteld zijn om lineaire regressie uit te mogen voeren, zoals een normale verdeling. Daarom 

zijn ze getransformeerd tot dichotome variabelen en is er logistische regressie gebruikt. Steeds is eerst per 

onderzoeksvraag  door  middel  van  univariate  analyses  onderzocht  of  er  effecten  waren  van  de 

onafhankelijke  op  de  afhankelijke  variabelen.  Vervolgens  zijn  de  variabelen  met  een  significant  effect 

opgenomen  in een multivariate analyse, om de effecten te bekijken wanneer er een wisselwerking tussen 

de variabelen  is. De univariate analyses zijn uitgevoerd met de Enter‐methode en de multivariate analyses 

met de Forward‐methode (test statistic: likelihood ratio). In de Forward‐methode worden één voor één de 

onafhankelijke variabelen opgenomen in het model, maar alleen diegenen die een significant effect hebben 

op  de  afhankelijke  variabele.  Zo  ontstaat  er  een model met  alleen maar  significante  effecten  erin.  De 

interactie‐analyses zijn uitgevoerd met de Enter‐methode omdat het daarbij belangrijk  is dat de originele 

variabelen waaruit de interactietermen zijn opgebouwd zich in het model bevinden.  

Steeds  zijn  dezelfde  controlevariabelen  gebruikt:  chronische/episodische  hoofdpijn,  hoofdpijntype 

(migraine,  spanningshoofdpijn,  clusterhoofdpijn), opname wegens middelenafhankelijkheid, aanwezigheid 

van  angst  en  depressie,  geslacht,  leeftijd  en  opleiding.  Bij  de  multivariate  analyses  worden  ook  de 

Nagelkerke R2 en de chi2 gerapporteerd. De Nagelkerke R2 is een pseudo‐maat voor de verklaarde variantie, 

dit  is  het  percentage  variantie  in  de  afhankelijke  variabele  dat  wordt  verklaard  door  de  opgenomen 

onafhankelijke variabelen. De R2  lijkt  in sommige analyses niet erg hoog maar  in  logistische regressie  is dit 

getal vaak lager dan bij lineaire regressie (Hosmer & Lemeshow, 2000). De chi2 vermeldt of het uiteindelijke 

model, dat het beste  is volgens de Forward‐methode, significant beter  is dan het voorgaande model, dus 

het model waarin de als laatste toegevoegde variabele nog niet is opgenomen. 

 
4.4.2 Missende waarden 

Per schaal  is vermeld hoeveel geldige waarden een respondent moet hebben om hem op te nemen  in dit 

onderzoek.  Deze  grens  is  bepaald met  behulp  van  het  programma Mistel,  ontworpen  door  dr.  E.  van 

Sonderen van de Graduate School for Health Research SHARE (1993). Bij de SSL‐D en de HMSE werden de 

richtlijnen van de makers aangehouden. Eventuele missende waarden  zijn opgevuld met het gemiddelde 

van die respondent op de betreffende schaal. Een respondent met een missende schaal wordt nog steeds 

opgenomen  in  dit  onderzoek, met  uitzondering  van  de  schaal  Therapietrouw,  omdat  dit  een  essentiële 

variabele  is.  Respondenten  die  twee  of  meer  pagina’s  van  de  vragenlijst  hebben  overgeslagen  zijn 

uitgesloten. De analyses in dit onderzoek zijn uitgevoerd over 204 respondenten (44 m, 158 v, 2 onbekend). 
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Hoofdstuk 5: Onderzoeksresultaten 
Na  een  beschrijving  van  de  respondenten  (5.1)  worden  in  paragraaf  5.2  t/m  5.7  de  onderzoeksvragen 

beantwoord.  

5.1 Beschrijving van de respondenten 
In tabel 5.1 wordt een beschrijving gegeven van de respondenten, uitgesplitst naar geslacht.  

Tabel 5.1: Beschrijving van de respondenten, uitgesplitst naar geslacht 
  Totaal (N=204, 100%)  Man (N=44, 21.8%)  Vrouw (N=158, 78.2%)   
    Min/max  N  Gem (sd) of %  N  Gem (sd) of %  N  Gem (sd) of %   
Sociale steun  34/100  191  44.9 (11.4)  41  45.9 (11.3)  150  44.6 (11.5)  1 

Self‐efficacy  25/158  203  88.8 (26.0)  43  87.5 (27.2)  158  89.3 (25.8)  2 

Acceptatie  6/24  201  14.9   (4.0)  43  15.0   (4.1)  156  14.9   (3.9)  1 

Therapietrouw  1/5  204  3.9   (0.7)  44  3.8   (0.6)  158  3.9   (0.7)  1 

Chronische hoofdpijn  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   
     Nee  ‐  89  44.5%  17  39.5%  71  45.8%  3 

     Ja  ‐  111  55.5%  26  60.5%  84  54.2%   
Type hoofdpijn  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   
     Migraine  ‐  162  79.4%  31  70.5%  129  81.6%  3 

     Spanningsh.  ‐  107  52.5%  23  52.3%  83  52.5%   
     Clusterh.  ‐  20  9.8%  7  15.9%  13  8.2%   
Opgenomen  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   
     Nee  ‐  129  64.2%  24  57.1%  105  66.9%  3 

     Ja   ‐  72  35.8%  18  42.9%  52  33.1%   
Angst   0/16  200  5.6   (3.7)  43  5.9   (4.0)  155  5.5   (3.7)  1 

Depressie  0/18  203  4.4   (4.1)  44  5.1   (4.3)  157  4.1   (3.9)  1 

Leeftijd  16/83  202  49.7 (13.0)  44  49.9 (13.3)  158  49.7 (13.0)  2 

Opleiding  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   
     Laag  ‐  30  15.0%  8  18.6%  22  14.2%  3 

     Midden  ‐  87  43.5%  15  34.9%  72  46.5%   
     Hoog  ‐  83  41.5%  20  46.5%  61  39.4%   
1 Mann‐Whitney toets  2 T‐toets  3 Pearson chi2 
 
Mannen en vrouwen verschillen niet significant op de getoonde variabelen. Het merendeel van de patiënten 

heeft last van migraine (79.4%). Spanningshoofdpijn volgt met 52.5% en clusterhoofdpijn met 9.8%. Van de 

respondenten  heeft  55.5%  last  van  chronische  hoofdpijn  en  is  35.8%  opgenomen  geweest  voor 

middelenafhankelijkheid. De gemiddelde angstscore is 5.6 en de depressiescore 4.4 op een schaal van 0 tot 

21. De scores kunnen ook ingedeeld worden in categorieën: geen (0‐7), mogelijk (8‐10) of vermoedelijk  

angst  of  depressie  (11‐21).  Van  de  respondenten  heeft  17%  mogelijk  een 

angststoornis  en  13.3%  mogelijk  een  depressie.  Ook  heeft  12%  van  de 

respondenten  vermoedelijk  een  angststoornis  en  8.9%  vermoedelijk  een 

depressie. Migrainepatiënten verschillen niet significant van andere patiënten in 

de  aanwezigheid  van  angst  (χ²(38)=34.569,  p=0.629)  en  depressie 

(χ²(38)=48.481, p=0.119). 

‘[ik ben] … 
opgenomen 
geweest op een 
PAAZ omdat de 
psychische gevolgen 
van de hoofdpijn te 
groot waren.’ 
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5.2 De effecten van de behandeling 
In deze paragraaf wordt eerst de algemene effectiviteit van de behandeling onderzocht, waarna vervolgens 

geanalyseerd wordt of de behandeling effectief is voor alle categorieën patiënten. 

5.2.1 Effectiviteit van de behandeling 

Het eerste deel  van de probleemstelling  van dit onderzoek  luidt: hoe effectief  is de behandeling  van de 

Bonifatius  Hoofdpijnkliniek  te  Dokkum?  Dit  is  onderzocht  met  behulp  van  onderzoeksvragen  1  t/m  4:           

In hoeverre verschillen de mate van hoofdpijn, de  invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren, 

kwaliteit van leven (KvL) en het medicijngebruik van patiënten van de BHK vóór de behandeling met die na 

de behandeling? Dit staat weergegeven in tabel 5.2. 

Tabel 5.2: Vergelijking van de mate van hoofdpijn, invloed van de hoofdpijn, KvL en medicijngebruik voor en na de behandeling, 
gemiddelde en standaarddeviatie of percentage, en percentage respondenten dat verbeterd, verslechterd en gelijk gebleven is 

  N  Voor  N  Na    N  Slechter  Gelijk  Beter 
Mate van hoofdpijn  200  12.6 (1.7)  197  9.6 (3.1) *** 2  195  4.1%  25.6%  70.3% 
Invloed van de hoofdpijn  203  66.4 (5.1)  204  59.7 (8.1) *** 2  203  6.4%  27.1%  66.5% 
KvL  101  5.2 (1.7)  101  6.6 (1.7) *** 2  101  3.0%  35.6%  61.4% 
Medicijngebruik  202  66.3% ¹  201  31.8% *** 3  201  4.0%  57.7%  38.3% 

¹ Percentage respondenten dat ≥2x per week medicijngebruik  2 Wilcoxon Signed Ranks Toets  3 Pearson chi2 
 

De  gemiddelde mate  van  hoofdpijn  is  significant  gedaald  van  12.6  vóór  de  behandeling  naar  9.6  na  de 

behandeling,  op  een  schaal  van  3  tot  15.  Van  de  respondenten  heeft  70.3%  na  de  behandeling minder 

hoofdpijn dan voor de behandeling, 4.1% heeft na de behandeling meer hoofdpijn dan voor de behandeling.  

De overige 25.6% heeft geen verandering in de mate van hoofdpijn ervaren.  

De gemiddelde  invloed  van de hoofdpijn op het dagelijks  functioneren  is  significant 

gedaald  van  66.4  naar  59.7  (op  een  schaal  van  36  tot  78).  Bij  6.4%  van  de 

respondenten is de invloed van de hoofdpijn groter geworden sinds de behandeling 

en bij 66.5% van de mensen is deze invloed kleiner geworden. Bij de overige 27.1% van de respondenten is 

de invloed van de hoofdpijn hetzelfde gebleven.  

De KvL  is  significant gestegen van een onvoldoende  (5.2) naar een voldoende  (6.6). Net als bij mate van 

hoofdpijn  en  invloed  van  de  hoofdpijn  is  de  meerderheid  van  de  mensen  verbeterd  wat  betreft  KvL, 

namelijk 61.4%. Daarentegen is 3% van de mensen verslechterd en is er bij 35.6% van de respondenten niets 

veranderd. 

Vóór de behandeling  gebruikte  66.3%  van de mensen  twee  keer per week  of  vaker medicatie  en na de 

behandeling nog maar 31.8%. Deze halvering  is significant. De behandeling  is dus, gemeten met deze vier 

afhankelijke variabelen, effectief.  

‘(…) als je altijd 
zoveel hoofdpijn 
hebt ben je het 
leven best eens 
zat.’ 
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5.2.2 Effectiviteit in verschillende groepen  

Het  is belangrijk om te onderzoeken of de behandeling effectief  is bij  iedere respondent  in de steekproef, 

omdat die eventueel  aangepast  kan worden bij  groepen die  geen  verbetering ervaren. De effectiviteit  is 

aangetoond voor zowel mannen als vrouwen, voor respondenten met chronische en episodische hoofdpijn 

en voor  respondenten die wel en niet opgenomen  zijn geweest voor middelenafhankelijkheid. Daarnaast 

zijn  er  geen  verschillen waargenomen  tussen mensen  van  verschillende  leeftijden5  en met  verschillende 

opleidingsniveaus en maten van angst (data niet gepresenteerd).  

Uitzondering  hierop  is  dat  depressie  een  temperend  effect  heeft  op  de  effectiviteit  van  de  behandeling 

(tabel 5.3). Voor elke variabele geldt dat  ‘positief’ betekent dat een  respondent verbeterd  is, dus dat de 

mate van hoofdpijn is gedaald, de hoofdpijn minder invloed heeft op het leven, de KvL omhoog is gegaan en 

het medicijngebruik is verminderd. ‘Negatief’ betekent dat een respondent is verslechterd of gelijkgebleven.  

 
Tabel 5.3: Kruistabel met verandering in mate van hoofdpijn, invloed van de hoofdpijn, KvL en medicijngebruik voor en na 
behandeling in relatie tot depressie 

 
Mate van hoofdpijn 

(N=194) 
Invloed van de 

hoofdpijn (N=202) 
KvL 

(N=101) 
Medicijngebruik 

(N=200) 
Depressie:  Negatief  Positief  Negatief  Positief  Negatief  Positief  Negatief  Positief 
Geen  36 (23.8%)  115 (76.2%)  45 (28.5%) 113 (71.5%) 26 (32.1%) 55 (67.9%)  90 (57.7%) 66 (42.3%)
Mogelijk  13 (50.0%)  13 (50.0%)  13 (50.0%) 13 (50.0%) 9 (69.2%) 4 (30.8%)  20 (74.1%) 7 (25.9%)
Vermoedelijk  9 (52.9%)  8 (47.1%)  10 (55.6%) 8 (44.4%) 4 (57.1%) 3 (42.9%)  13 (76.5%) 4 (23.5%)
  χ²(2)=11.96**    χ²(2)=8.87**    χ²(2)=7.60*    χ²(2)=4.37   

Nb. De N van KvL is lager dan die van de andere afhankelijke variabelen omdat de groep uit 2009 bij deze variabele is uitgesloten. 
* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 
 
Voor mate  van hoofdpijn,  invloed  van de hoofdpijn en KvL geldt dat de groep mensen  zonder depressie 

sterk verbetert, de groep met mogelijk een depressie (ongeveer) gelijk blijft en de groep die vermoedelijk 

depressief  is  enigszins  verslechtert.6  Voor medicijngebruik  is  dit  verband  niet  significant:  daar  is  in  elke 

categorie  van  depressie  de  negatieve  categorie  groter  dan  de  positieve. Dit  komt  voornamelijk  door  de 

mensen die gelijk blijven in medicijngebruik: deze groep bevat 116 personen en de groep die achteruit gaat 

slechts 7. 

Er  zijn  nog  twee  groepen  bij wie  het  effect  van  de  behandeling  niet  zonder meer  blijkt  uit  het  huidige 

onderzoek.  Respondenten met migraine  gebruiken  niet  significant minder medicatie  na  de  behandeling 

(χ²(1)=2.390,  p=0.122)7  evenals  mensen  die  opgenomen  zijn  geweest  (χ²(1)=0.166,  p=0.683).  Dit  is 

opvallend, omdat de belangrijkste interventie bij opname het stoppen van medicatie is. Hoewel mensen die 

opgenomen zijn geweest niet minder medicatie gebruiken, gaan ze na opname wel sterk vooruit op andere 

gebieden:  ze  dalen  sterker  in  de  mate  van  hoofdpijn  dan  mensen  die  niet  opgenomen  zijn  geweest 

                                                            
5 Twee groepen geconstrueerd met de mediaan als grens. 
6 Voorzichtigheid is hier geboden in verband met de lage aantallen respondenten in sommige categorieën. 
7  Vanwege  de  te  kleine  N  kon  het  verband  tussen  clusterhoofdpijn  en  KvL  volgens  het  rapportcijfer  niet worden 
berekend. Mogelijk is ook hier sprake van verschillende maten van effectiviteit van de behandeling. 
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(χ²(1)=8.872,  p<0.01),  de  invloed  van  de  hoofdpijn  op  het  dagelijks  functioneren  neemt  sterker  af 

(χ²(1)=8.129, p<0.01) en de KvL gaat meer omhoog (χ²(1)=8.023, p<0.01). Blijkbaar zijn er andere aspecten 

van de opname behalve het terugschroeven van het medicijngebruik, die zorgen dat de mate van hoofdpijn 

en de KvL verbeteren.  

5.3 Het effect van therapietrouw op mate van hoofdpijn, invloed van de hoofdpijn, 
KvL en medicijngebruik 
Het  tweede  deel  van  de  probleemstelling  van  dit  onderzoek  luidt:  wat  zijn  de  determinanten  van  de 

effectiviteit  van  de  behandeling  van  de  BHK?  Dit  wordt  onderzocht  met  onderzoeksvragen  5  t/m  9. 

Onderzoeksvraag  5  is:  Wat  is  de  invloed  van  therapietrouw  op  de  effectiviteit  van  de  behandeling, 

uitgesplitst  naar  veranderingen  in  de mate  van  hoofdpijn,  de  invloed  van  de  hoofdpijn  op  het  dagelijks 

functioneren, KvL en medicijngebruik? 

 
5.3.1 Het effect van therapietrouw op de mate van hoofdpijn 

In tabel 5.4 worden de effecten weergegeven van therapietrouw en de controlevariabelen op het verschil in 

mate van hoofdpijn voor en na de behandeling. 

 
Tabel 5.4: Effecten van therapietrouw en controlevariabelen op verschil in mate van hoofdpijn voor en na de behandeling  

  Univariaat    Multivariaat (N = 193) 

  N  OR 
Betrouwbaarheids‐ 

interval 95% 
OR 

Betrouwbaarheids‐ 
interval 95% 

Therapietrouw  195  1.100  0.715‐1.694     
Chronisch (ref=nee)  193  1.283  0.688‐2.393     
Type (ref=migraine)  192         
     Spanningshoofdpijn  ‐  1.220  0.619‐2.405     
     Clusterhoofdpijn  ‐  0.619  0.230‐1.669     
Opgenomen (ref=nee)  194  2.991  1.427‐6.269**  4.140  1.803‐9.507*** 
Angst  191  0.954  0.880‐1.035     
Depressie  194  0.835  0.771‐0.904***  0.819  0.754‐0.889*** 
Geslacht (ref=man)  194  1.814  0.892‐3.691     
Leeftijd  194  1.016  0.992‐1.041     
Opleiding (ref=laag)  191         
     Midden  ‐  1.793  0.725‐4.437  Nagelkerke R2          0.235 
     Hoog  ‐  1.734  0.700‐4.294  χ²(1)                      13.216*** 

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 
 
Mensen met  een  hogere mate  van  therapietrouw  hebben  geen  grotere  kans  op minder  hoofdpijn  dan 

mensen die minder therapietrouw zijn. Dit verschilt niet voor mensen met verschillende typen hoofdpijn. In 

de  univariate  analyse  hebben  mensen  die  opgenomen  zijn  geweest  een  drie  keer  zo  grote  kans  op 

verbetering in de mate van hoofdpijn, terwijl depressieve mensen juist een kleinere kans op verbetering in 

de mate  van hoofdpijn hebben.  In  een multivariate  analyse wordt het effect  van de opname  groter. Als 

depressie constant wordt gehouden hebben mensen die opgenomen  zijn geweest een vier keer  zo grote 

kans op verbetering in de mate van hoofdpijn. De verklaarde variantie van dit model is 23.5%. 
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5.3.2 Het effect van therapietrouw op de invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren 

Er  is geen significant effect gevonden van  therapietrouw op de  invloed van de hoofdpijn op het dagelijks 

functioneren.  Wel  hebben  mensen  die  opgenomen  zijn  geweest  een  drie  keer  zo  grote  kans  op 

vermindering van de invloed van de hoofdpijn (OR=3.184, p<0.01) en bij depressieve mensen is de kans op 

vermindering van de invloed van de hoofdpijn significant kleiner (OR=0.847, p<0.001). De pseudo verklaarde 

variantie bedraagt 18.2%. 

 
5.3.3 Het effect van therapietrouw op KvL 

De kans op een verbetering in de KvL is niet groter als mensen een hogere mate van therapietrouw hebben. 

Wel  is  de  kans  op  verbetering  van  de  KvL  ruim  vier  keer  zo  groot  als  iemand  opgenomen  is  geweest 

(OR=4.397,  p<0.01)  en  is  deze  kans  kleiner  als  iemand  depressief  is  (OR=0.832,  p<0.01).  De  verklaarde 

variantie van deze variabelen is 21.9%.  

 
5.3.4 Het effect van therapietrouw op medicijngebruik 

Er  is geen significant effect van therapietrouw op medicijngebruik. Uit paragraaf 5.3.1 t/m 5.3.3 bleek dat 

depressie een belemmering is voor het verminderen van de hoofdpijn, het verminderen van de invloed van 

de  hoofdpijn  en  het  verhogen  van  de  KvL.  Het  effect  van  depressie  op medicijngebruik  is  echter  niet 

significant,  dus  depressie  is  geen  belemmering  voor  het  verminderen  van medicijngebruik. Mensen  die 

opgenomen  zijn  geweest hebben wel  een  grotere  kans op  vermindering  van medicijngebruik  (OR=3.579, 

p<0.001).8 Deze variabele verklaart 11.4% van de variantie in medicijngebruik. 

5.4 Het effect van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie op therapietrouw 
Onderzoeksvraag 6  is: Wat  is de  invloed van  sociale  steun,  self‐efficacy en acceptatie op  therapietrouw?     

Er blijken geen effecten te zijn van sociale steun, self‐efficacy en klachtenacceptatie op therapietrouw. Wel 

is  een  ander  effect  significant:  angstige  mensen  hebben  een  kleinere  kans  om  therapietrouw  te  zijn 

(OR=0.848, p<0.001). De verklaarde variantie is hier 10.6% (data niet gepresenteerd). 

5.5 Het effect van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie op de invloed van de 
hoofdpijn en KvL 
Onderzoeksvraag 7 is: Wat is de invloed van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie op de invloed van de 

hoofdpijn op het dagelijks functioneren en KvL? Eerst worden de effecten op de  invloed van de hoofdpijn 

besproken, gevolgd door de effecten op KvL. 

 

                                                            
8 In paragraaf 5.2.2 bleek juist dat mensen die opgenomen zijn geweest niet hun medicijngebruik verminderen. Dat uit 
deze analyse blijkt dat ze wel een grotere kans hebben op vermindering van medicijngebruik ligt waarschijnlijk aan de 
opname van de controlevariabelen. 
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5.5.1 De effecten van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie op de invloed van de hoofdpijn  

In  tabel  5.5  staan de  effecten  van  sociale  steun,  self‐efficacy  en  acceptatie  en de  controlevariabelen  op 

verschil in de invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren voor en na de behandeling. 

 
Tabel 5.5: Effecten van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie op verschil in invloed van de hoofdpijn voor en na de behandeling  

  Univariaat    Multivariaat (N = 196) 

  N  OR 
Betrouwbaarheids‐ 

interval 95% 
OR 

Betrouwbaarheids‐ 
interval 95% 

Sociale steun  190  1.018  0.990‐1.048     
Self‐efficacy  202  1.037  1.023‐1.051***  1.029  1.013‐1.044*** 
Acceptatie  200  1.207  1.106‐1.319***  1.121  1.013‐1.240* 
Chronisch (ref=nee)  199  1.099  0.609‐1.983     
Type (ref=migraine)  198         
     Spanningshoofdpijn  ‐  0.953  0.501‐1.813     
     Clusterhoofdpijn  ‐  0.610  0.233‐1.597     
Opgenomen (ref=nee)  200  2.604  1.333‐5.083**  3.525  1.601‐7.764** 
Angst  199  0.962  0.890‐1.039     
Depressie  202  0.857  0.794‐0.924***  0.904  0.829‐0.985* 
Geslacht (ref=man)  201  1.044  0.515‐2.117     

Leeftijd  201  1.010  0.988‐1.033     
Opleiding (ref=laag)  199         
     Midden  ‐  0.857  0.349‐2.106  Nagelkerke R2              0.328 
     Hoog  ‐  0.783  0.318‐1.932  χ²(1)  5.030* 

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 
 
Uit  bovenstaande  tabel  blijkt  dat  mensen  met  meer  self‐efficacy  en  een  grotere  mate  van 

klachtenacceptatie meer kans hebben op een vermindering van de  invloed van de hoofdpijn, dan mensen 

met minder  self‐efficacy  resp. minder  goede  acceptatie.  Sociale  steun heeft  geen  effect. Verder  hebben 

opgenomen  mensen  een  grotere  kans  op  vermindering  van  de  invloed  van  de  hoofdpijn  en  hebben 

depressieve mensen  een  kleinere  kans  op  vermindering  van  de  invloed  van  de  hoofdpijn.  Alle  vier  de 

effecten blijven bestaan  in een multivariate analyse. Deze variabelen samen verklaren een vrij groot deel 

van de variatie in de invloed van de hoofdpijn, namelijk 33%.  

 
5.5.2 De effecten van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie op KvL 

Er  zijn  geen  effecten  van  sociale  steun,  self‐efficacy  en  acceptatie  op  KvL.  Wel  hebben  mensen  die 

opgenomen zijn geweest een ruim vier keer zo grote kans op een verbetering  in KvL dan mensen die niet 

opgenomen  zijn geweest  (OR=4.397, p<0.01). Bovendien hebben mensen die depressief  zijn een kleinere 

kans op een verbetering in KvL (OR=0.832, p<0.01). Deze variabelen samen verklaren 21.6% van de variantie 

in KvL, dat is relatief veel ten opzichte van eerdere analyses.  
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5.6 Het effect van mate van hoofdpijn en medicijngebruik op de invloed van de 
hoofdpijn en KvL 
Onderzoeksvraag  8  is  gesplitst  in  twee  vragen.  Eerst wordt  onderzoeksvraag  8a  besproken:  Bestaan  er 

samenhangen  tussen enerzijds de mate  van hoofdpijn en  anderzijds de  invloed  van de hoofdpijn op het 

dagelijks functioneren en KvL? Vervolgens wordt de mate van hoofdpijn vervangen door medicijngebruik. 

 
5.6.1 Het effect van de mate van hoofdpijn op de invloed van de hoofdpijn en KvL 

In tabel 5.6 staan de effecten van mate van hoofdpijn en de controlevariabelen op verschil in invloed van de 

hoofdpijn. 

 
Tabel 5.6: Effecten van mate van hoofdpijn en controlevariabelen op verschil in invloed van de hoofdpijn voor en na de behandeling 

  Univariaat    Multivariaat (N = 193) 

  N  OR 
Betrouwbaarheids‐ 

interval 95% 
OR 

Betrouwbaarheids‐ 
interval 95% 

Mate van hoofdpijn  195  33.813  14.305‐79.922***  33.240  14.058‐78.593*** 
Chronisch (ref=nee)  199  1.099    0.609‐  1.983     
Type (ref=migraine)  198         
     Spanningshoofdpijn  ‐  0.953    0.501‐  1.813     
     Clusterhoofdpijn  ‐  0.610    0.233‐  1.597     
Opgenomen (ref=nee)  200  2.604    1.333‐  5.083**     
Angst  199  0.962    0.890‐  1.039     
Depressie  202  0.857    0.794‐  0.924***     
Geslacht (ref=man)  201  1.044    0.515‐  2.117     
Leeftijd  201  1.010    0.988‐  1.033     
Opleiding (ref=laag)  199         
     Midden  ‐  0.857    0.349‐  2.106  Nagelkerke R2                 0.516 
     Hoog  ‐  0.783    0.318‐  1.932  χ²(1)                           90.701*** 

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 
 
Er  bestaat  een  sterk  effect  van mate  van  hoofdpijn  op  de  invloed  van  de  hoofdpijn.  Als  de mate  van 

hoofdpijn  is verminderd, dan  is er een bijna 34 keer zo grote kans op vermindering van de  invloed van de 

hoofdpijn  op  het  dagelijks  functioneren.  Verder  hebben  opgenomen  mensen  een  grotere  kans  op 

vermindering van de  invloed van de hoofdpijn en hebben depressieve mensen een kleinere kans hierop. 

Wanneer  de  mate  van  hoofdpijn  wordt  opgenomen  in  een  multivariaat  model  met  de  variabelen 

Opgenomen  en  Depressie,  dan  blijft  alleen  het  effect  van  de mate  van  hoofdpijn  significant.  Blijkbaar 

worden de effecten van de opname en de aan‐ of afwezigheid van depressie gedeeltelijk of geheel verklaard 

door de mate van de hoofdpijn.9 De mate van hoofdpijn verklaart bovendien meer dan de helft van het 

verschil in invloed van de hoofdpijn.  

                                                            
9 Dit betekent dat de effecten in de voorgaande analyses mogelijk anders zouden zijn wanneer de mate van hoofdpijn 
opgenomen wordt als controlevariabele. Omdat de mate van hoofdpijn echter tot nu toe is behandeld als afhankelijke 
variabele, is dat niet gebeurd. 
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Er  is  ook  een  groot  univariaat  effect  van  de mate  van  hoofdpijn  op  verschil  in  KvL  (OR=27.5,  p<0.001). 

Wanneer  mate  van  hoofdpijn  in  een  multivariate  analyse  opgenomen  wordt  met  de  variabelen  die 

significante effecten hadden in de univariate analyses (Opgenomen en Depressie), dan blijft alleen het effect 

van de mate van hoofdpijn significant (OR=27.5, p<0.001). De verklaarde variantie is hoog, namelijk 47%. 

 
5.6.2 Het effect van medicijngebruik op de invloed van de hoofdpijn en KvL 

Onderzoeksvraag 8b is: Bestaan er samenhangen tussen enerzijds medicijngebruik en anderzijds de invloed 

van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren en KvL? De analyse met als afhankelijke variabele de invloed 

van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren, is gepresenteerd in tabel 5.7. 

 
Tabel 5.7: Effecten van medicijngebruik en controlevariabelen op verschil in invloed van de hoofdpijn voor en na de behandeling 

  Univariaat    Multivariaat (N = 99) 

  N  OR 
Betrouwbaarheids‐ 

interval 95% 
OR 

Betrouwbaarheids‐ 
interval 95% 

Medicijngebruik  200  4.527  2.224‐9.215***  3.429  1.601‐7.341** 
Chronisch (ref=nee)  199  1.099  0.609‐1.983     
Type (ref=migraine)  198         
     Spanningshoofdpijn  ‐  0.953  0.501‐1.813     
     Clusterhoofdpijn  ‐  0.610  0.233‐1.597     
Opgenomen (ref=nee)  200  2.604  1.333‐5.083**  2.552  1.184‐5.503* 
Angst  199  0.962  0.890‐1.039     
Depressie  202  0.857  0.794‐0.924***  0.848  0.781‐0.920*** 
Geslacht (ref=man)  201  1.044  0.515‐2.117     
Leeftijd  201  1.010  0.988‐1.033     
Opleiding (ref=laag)  199         
     Midden  ‐  0.857  0.349‐2.106  Nagelkerke R2                 0.261 
     Hoog  ‐  0.783  0.318‐1.932  χ²(1)                             6.056* 

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 
 
Mensen die verminderd zijn in medicijngebruik hebben een 4.5 keer zo grote kans op vermindering van de 

invloed  van  de  hoofdpijn  dan  mensen  die  niet  verminderd  zijn  in  medicijngebruik.  Dit  daalt  in  een 

multivariate analyse naar een 3.4 keer zo grote kans. Ook hebben mensen die opgenomen zijn geweest een 

grotere kans op vermindering van de invloed van de hoofdpijn en depressieve mensen hebben een kleinere 

kans hierop. 

Als het gaat om KvL zijn de resultaten nagenoeg hetzelfde: mensen die verminderd zijn  in medicijngebruik 

hebben  een  grotere  kans op  vermindering  van de  invloed  van de hoofdpijn  (OR=3.769, p<0.01),  evenals 

mensen die opgenomen zijn geweest (OR=3.023, p<0.05). Depressieve mensen hebben een kleinere kans op 

vermindering van de invloed van de hoofdpijn (OR=0.858, p<0.05). 
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5.7 De interactie van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie met de mate van 
hoofdpijn en medicijngebruik 
Onderzoeksvraag  9  is  gesplitst  in  twee  vragen.  Eerst wordt  onderzoeksvraag  9a  behandeld:  In  hoeverre 

worden de verbanden tussen enerzijds de mate van hoofdpijn en anderzijds de invloed van de hoofdpijn op 

het dagelijks functioneren en KvL, gemodereerd door de factoren sociale steun, self‐efficacy en acceptatie? 

Vervolgens wordt mate van hoofdpijn vervangen door medicijngebruik.10 

 
5.7.1 Interactie tussen mate van hoofdpijn en sociale steun, self‐efficacy en acceptatie 

Met deze onderzoeksvraag wordt onderzocht of de verbanden tussen 1) mate van hoofdpijn en invloed van 

de  hoofdpijn  en  tussen  2) mate  van  hoofdpijn  en  KvL,  verschillend  zijn  voor mensen met  verschillende 

maten van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie. Invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren 

was hier de afhankelijke variabele. Bij iemand met de laagst mogelijke score op self‐efficacy (de schaal loopt 

van 25 tot 175) is het effect van mate van hoofdpijn op de invloed van de hoofdpijn positief (B=5.745). Als 

iemand weinig vertrouwen heeft in eigen kunnen, dan zorgt een verbetering van de hoofdpijn dus voor een 

bijna zes keer zo grote kans op vermindering van de invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren. 

Het effect van de verbetering  in de hoofdpijn op de  invloed van de hoofdpijn op het  leven wordt minder 

sterk naarmate mensen hoger scoren op self‐efficacy. Zodra mensen overtuigd zijn van hun eigen kunnen 

zijn er blijkbaar andere dingen dan de mate van hoofdpijn die de  invloed van de hoofdpijn op het  leven 

bepalen. Het percentage variantie dat wordt verklaard door deze variabelen is 58.4. Er zijn geen significante 

effecten  gevonden  in  de  analyse waarin  KvL  als  afhankelijke  variabele werd  opgenomen. Het  effect  van 

mate van hoofdpijn op KvL verschilt dus niet  tussen mensen met een hogere of  lagere mate van  sociale 

steun, self‐efficacy en acceptatie. 

 

5.7.2 Interactie tussen medicijngebruik en sociale steun, self‐efficacy en acceptatie 

Onderzoeksvraag 9b is: In hoeverre worden de verbanden tussen enerzijds medicijngebruik en anderzijds de 

invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren en KvL, gemodereerd door de factoren sociale steun, 

self‐efficacy en acceptatie? Geen van de interactie‐effecten in deze analyses is significant. Dit betekent dat 

de  effecten  van medicijngebruik  op  de  invloed  van  de  hoofdpijn  op  het  dagelijks  leven  en  op  KvL,  niet 

anders zijn voor mensen met een hogere of lagere mate van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie. 

                                                            
10 De interacties zijn in vier stappen getoetst: Eerst zijn de mate van hoofdpijn, sociale steun, self‐efficacy, acceptatie 
en  de  univariaat  significante  controlevariabelen  (opname  en  depressie)  opgenomen  in  een model.  Vervolgens  is 
omstebeurt  de  interactieterm  van  de mate  van  hoofdpijn met  1)  sociale  steun,  2)  self‐efficacy  en  3)  acceptatie 
toegevoegd. 
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Hoofdstuk 6: Conclusie en discussie 
Na de conclusies van dit onderzoek (6.1) worden in paragraaf 6.2 enkele kanttekeningen bij het uitgevoerde 

onderzoek geplaatst en aanbevelingen geformuleerd. 

6.1 Conclusie 
In dit onderzoek  is gemeten of de patiënten van de BHK baat hebben bij de behandeling van deze kliniek. 

Bovendien  is getracht een verband  te  leggen  tussen enerzijds de variabelen  therapietrouw, sociale steun, 

self‐efficacy en acceptatie en anderzijds de effectiviteit van de behandeling. De probleemstelling luidde:  

Hoe effectief is de behandeling van de Bonifatius Hoofdpijnkliniek te Dokkum 

en wat zijn de determinanten van deze effectiviteit? 

 
6.1.1 Mate van effectiviteit 

Het  eerste  deel  van  de  probleemstelling  betreft  de  mate  van  effectiviteit  van  de  behandeling.  Dit  is 

onderzocht met onderzoeksvragen 1 t/m 4: In hoeverre verschillen de mate van hoofdpijn, de  invloed van 

de  hoofdpijn  op  het  dagelijks  functioneren,  de  kwaliteit  van  leven  (KvL)  en  het  medicijngebruik  van 

patiënten van de BHK vóór de behandeling met die na de behandeling? Al deze vier maten voor effectiviteit 

zijn  significant  verbeterd  sinds  de  behandeling:  de mate  van  hoofdpijn werd minder,  de  invloed  van  de 

hoofdpijn op het dagelijks functioneren daalde, de KvL is gestegen en het percentage mensen dat twee keer 

per week of vaker medicatie gebruikte is gedaald. 

Niet  iedereen  heeft  echter  baat  bij  de  behandeling.  Depressieve mensen  verbeteren  niet  in mate  van 

hoofdpijn,  invloed  van  de  hoofdpijn  en  KvL.  Een  kleine  vergelijking met  andere  onderzoeken waarin  de 

Hospital  Anxiety  and Depression  Scales  zijn  gebruikt  laat  zien  dat  hoofdpijnpatiënten  qua  depressie‐  en 

angstniveaus tussen patiëntengroepen en gezonde controlegroepen  in vallen (zie appendix V). Er  is echter 

niet  gevonden  in  de  literatuur  dat  uit  andere  onderzoeken  blijkt  dat  depressie  de  effectiviteit  van  de 

behandeling kan verkleinen. Andere uitzonderingen op de effectiviteit zijn migrainepatiënten en mensen die 

opgenomen zijn geweest: zij verminderen niet  in medicijngebruik. Echter, deze categorieën respondenten 

verbeteren wel in alle andere maten van behandelingseffectiviteit. 

Mannen en vrouwen verschillen niet significant op de onderzochte variabelen: sociale steun, self‐efficacy, 

acceptatie,  therapietrouw,  of  de  hoofdpijn  chronisch  of  episodisch  is,  het  type  hoofdpijn,  of  iemand 

opgenomen  is  geweest  wegens middelenafhankelijkheid,  angst,  depressie,  leeftijd  en  opleiding.  Uit  de 

literatuur blijkt dat vrouwen vaker migraine hebben (Rasmussen, 2001) en mannen vaker clusterhoofdpijn 

Ferrari & Haan, 2004). In deze steekproef is dit ook gevonden maar deze verschillen zijn niet significant. Ook 

zijn volgens de  literatuur meer vrouwen dan mannen middelenafhankelijk  (Diener &  Limmroth, 2004).  In 

deze steekproef is dit omgekeerd, maar ook deze verschillen zijn niet significant.  
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6.1.2 Determinanten van de effectiviteit 

Het tweede deel van de probleemstelling betreft de determinanten van de effectiviteit van de behandeling 

van de BHK. Uit dit onderzoek blijkt  ten eerste dat depressie een  temperend effect op het succes van de 

behandeling heeft (depressieve mensen verbeteren niet in mate van hoofdpijn, invloed van de hoofdpijn en 

KvL) en dat respondenten die opgenomen zijn geweest betere uitkomsten van de behandeling rapporteren. 

Verder hebben angstige mensen een kleinere kans om therapietrouw te zijn. Hogere maten van self‐efficacy 

en acceptatie zorgen voor een kleinere invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren en naarmate 

iemand  hoger  scoort  op  self‐efficacy,  wordt  het  effect  van mate  van  hoofdpijn  op  de  invloed  van  de 

hoofdpijn  zwakker.  Tot  slot  kan  het  verminderen  van  de mate  van  hoofdpijn  en  het medicijngebruik  de 

invloed  van de hoofdpijn op het dagelijks  functioneren  verkleinen en de KvL  verhogen. Deze uitkomsten 

worden nu besproken per onderzoeksvraag. 

 

Onderzoeksvraag 5: Wat is de invloed van therapietrouw op de effectiviteit van de behandeling, uitgesplitst 

naar veranderingen  in mate van hoofdpijn,  invloed van de hoofdpijn op het dagelijks  functioneren, KvL en 

medicijngebruik? 

Uit  de  analyses  blijkt  geen  relatie  tussen  therapietrouw  en  de  afhankelijke  variabelen.  Wel  hebben 

opgenomen mensen  een  vier  keer  zo  grote  kans op  vermindering  van hoofdpijn, minder  invloed  van de 

hoofdpijn  en  KvL  dan mensen  die  niet  opgenomen  zijn  geweest. Ook  hebben  depressieve mensen  een 

kleinere  kans  –  in  vergelijking met mensen  die minder  depressief  zijn  ‐  op  vermindering  van  hoofdpijn, 

vermindering  van  de  invloed  van  de  hoofdpijn  op  het  dagelijks  functioneren,  betere  KvL  en  minder 

medicijngebruik. Dit  komt  niet  overeen met  onderzoeken  zoals  van  Liem  (2007a,  b)  en  Pisters  et  al.  (in 

press),  waaruit  blijkt  dat  de  effectiviteit  van  een  behandeling  wordt  beïnvloed  door  de  mate  van 

therapietrouw.  

 

Onderzoeksvraag 6: Wat is de invloed van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie op therapietrouw? 

Geen van de effecten van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie op  therapietrouw was significant. Wel 

hebben  angstige  mensen  een  kleinere  kans  om  therapietrouw  te  zijn.  Dit  komt  niet  overeen  met  de 

verwachting  van  de  Theorie  van  Gepland  Gedrag  dat  sociale  steun  een  positief  effect  heeft  op 

therapietrouw. Ook komt dit resultaat niet overeen met de verwachting van de Sociale Leertheorie dat self‐

efficacy positieve gedragsveranderingen kan bewerkstelligen (De Wandel, Maes, Labeau, Vereecken, & Blot, 

2010; Schousboe, Dowd, Davison, & Kane, in press). 
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Onderzoeksvraag  7: Wat  is  de  invloed  van  sociale  steun,  self‐efficacy  en  acceptatie  op  invloed  van  de 

hoofdpijn op het dagelijks functioneren en KvL?  

Mensen met een hogere mate van self‐efficacy rapporteren minder negatieve gevolgen van hoofdpijn voor 

het dagelijks functioneren dan mensen met een lagere mate van self‐efficacy. Mensen met een hogere mate 

van klachtenacceptatie rapporteren eveneens minder negatieve gevolgen van hoofdpijn voor het dagelijks 

functioneren  dan mensen met  een  lagere mate  van  acceptatie.  Er  is  geen  effect  van  sociale  steun.  De 

verwachting was  dat meer  sociale  steun,  self‐efficacy  en  acceptatie  zorgen  voor minder  invloed  van  de 

hoofdpijn op het dagelijks functioneren en een hogere KvL, en deze verwachting komt dus deels uit. Verder 

is er een positief effect van opname en een negatief effect van depressie op de invloed van de hoofdpijn op 

het dagelijks functioneren.  

Er zijn geen significante effecten van sociale steun, self‐efficacy en acceptatie op KvL. Wel is er een positief 

effect  van  opname  en  een  negatief  effect  van  depressie. Dit  houdt  in  dat  sociale  steun,  self‐efficacy  en 

acceptatie geen invloed hebben op KvL, maar dat mensen die opgenomen zijn wel meer kans op een hogere 

KvL hebben. Depressieve mensen hebben hier juist een kleinere kans op. 

 

Onderzoeksvraag  8a:  Bestaan  er  samenhangen  tussen  enerzijds  de mate  van  hoofdpijn  en  anderzijds  de 

invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren en KvL?  

Het  lijkt  voor  de  hand  liggend  dat mensen met meer  pijn meer  invloed  van  de  hoofdpijn  op  hun  leven 

ervaren en een lagere KvL hebben. De resultaten laten zien dat mensen die minder hoofdpijn hebben na de 

behandeling,  een  33  keer  zo  grote  kans  hebben  dat  de  invloed  van  de  hoofdpijn  op  hun  dagelijks 

functioneren eveneens  is afgenomen. Uit de univariate analyses bleek bovendien een positief effect  van 

opname en een negatief effect van depressie op de invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren. 

Echter, deze effecten verdwijnen in een multivariate analyse, waarin gecontroleerd wordt voor de mate van 

hoofdpijn. Dit betekent dat de effecten van opname en depressie deels via de mate van hoofdpijn lopen.  

 

Onderzoeksvraag 8b  is: Bestaan er samenhangen tussen enerzijds medicijngebruik en anderzijds de  invloed 

van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren en KvL?  

Er zijn significant positieve effecten van medicijngebruik op de invloed van de hoofdpijn en op KvL. Dit houdt 

in dat  iemand die minder medicatie  is gaan gebruiken, een grotere kans heeft op minder  invloed van de 

hoofdpijn op het  leven en een hogere KvL. Verder  is er een positief effect  van opname en een negatief 

effect van depressie op KvL. Opgenomen mensen hebben dus een grotere kans op minder  invloed van de 

hoofdpijn  en  een  betere  KvL,  en  depressieve  mensen  hebben  een  kleinere  kans  hierop.  Een  van  de 

speerpunten van de behandeling van de BHK is het afbouwen van medicijngebruik en het nut daarvan wordt 

met deze resultaten ondersteund.  
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Onderzoeksvraag  9a  is:  In  hoeverre  worden  de  verbanden  tussen  enerzijds  de  mate  van  hoofdpijn  en 

anderzijds de invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren en KvL, gemodereerd door de factoren 

sociale steun, self‐efficacy en acceptatie?  

Er  is  slechts  één  interactie‐effect  significant:  naarmate mensen  hoger  scoren  op  self‐efficacy wordt  het 

effect van mate van hoofdpijn op  invloed van de hoofdpijn minder sterk. Zodra mensen overtuigd zijn van 

hun eigen kunnen, zijn er blijkbaar andere dingen die bepalen hoe groot de invloed van de hoofdpijn op het 

leven  is dan de mate van de pijn. De analyses voor onderzoeksvraag 9b, waarin de mate van hoofdpijn  is 

vervangen door medicijngebruik, lieten geen significante resultaten zien. 

6.2 Discussie 
Eerst worden aan de hand van de bevindingen van dit onderzoek enkele praktijkaanbevelingen voor de BHK 

geformuleerd. Vervolgens worden op basis van de tekortkomingen van dit onderzoek aanbevelingen gedaan 

voor toekomstig onderzoek. 

 

6.2.1 Bevindingen en aanbevelingen voor de BHK 

De behandeling van de BHK bleek effectief voor de meerderheid van de patiënten en gemeten met alle vier 

de  afhankelijke  variabelen. Dit  is  opvallend  goed  voor  een  patiëntenpopulatie  die  vaak  al  decennia  lang 

ernstige hoofdpijn heeft en vele artsen heeft geraadpleegd. Vergelijking van deze  resultaten met andere 

onderzoeken is problematisch door de specifieke patiëntenpopulatie en behandelmethode van de BHK. 

Het is opvallend dat in eerste instantie een zeer sterk negatief effect van depressie op de effectiviteit van de 

behandeling  wordt  aangetroffen,  maar  dat  het  effect  verdwijnt  zodra  de  mate  van  hoofdpijn  als 

onafhankelijke variabele in de analyse wordt opgenomen. Hoofdpijn heeft een zeer grote, negatieve invloed 

op het dagelijks  functioneren. Het verdwijnen van het effect van depressie op de gevolgen van hoofdpijn 

voor het  functioneren  in de multivariate analyse, betekent dat dit effect deels via het effect van de mate 

van hoofdpijn loopt. Dat de mate van hoofdpijn het effect van depressie als het ware doet verdwijnen mag 

niet tot de conclusie leiden dat depressie totaal geen rol speelt in hoofdpijnproblematiek. De behandeling is 

bij de meeste patiënten effectief, maar  in mindere mate voor depressieve patiënten. Depressie  is daarom 

een  vorm  van  comorbiditeit  waarop  goed  gescreend  zou  kunnen  worden  en  die  accurate  behandeling 

vraagt, niet alleen voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt maar ook voor het creëren 

van een situatie waarin de hoofdpijnbehandeling optimaal aanslaat.  

Ook  is  in dit onderzoek gevonden dat naarmate  iemand meer eigeneffectiviteit heeft, het effect van mate 

van hoofdpijn op de  invloed van de hoofdpijn zwakker wordt. Zodra mensen overtuigd zijn van hun eigen 

kunnen zijn er blijkbaar andere dingen dan de mate van hoofdpijn die de  invloed van de hoofdpijn op het 

leven bepalen. Dit  is belangrijk, omdat met het vergroten van de self‐efficacy van patiënten bij wie aan de 

pijn niets te doen is, toch de invloed van de hoofdpijn op het leven verkleind kan worden. 
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Verder hebben mensen die opgenomen zijn geweest betere uitkomsten  in dit onderzoek dan mensen die 

niet  opgenomen  zijn  geweest.  De  opname  om  de  middelenafhankelijkheid  te  stoppen  blijkt  dus  een 

belangrijk onderdeel van de behandeling van de BHK. 

Het  verminderen  van  de  hoofdpijn  en  het  medicijngebruik,  met  name  bij  de  groep  die  wegens 

medicijnafhankelijkheid  moet  worden  opgenomen,  kan  eveneens  de  invloed  van  de  hoofdpijn  op  het 

dagelijks  functioneren  verkleinen  en  de  KvL  verhogen.  Het  verminderen  van  de  hoofdpijn  en 

medicijngebruik zijn al belangrijke doelen van de BHK en dat moet volgens dit onderzoek zo blijven  in de 

toekomst.  

 

6.2.2 Beperkingen van de studie en aanbevelingen voor verder onderzoek 

Er zijn enkele punten die  in gedachten moeten worden gehouden bij het  interpreteren van de  resultaten 

van dit onderzoek. 

Ten eerste is er in deze studie geen controlegroep. Er vinden veranderingen in de steekproef plaats waarvan 

niet te achterhalen  is of die  in een controlegroep ook zouden plaatsvinden. Daarom  is het mogelijk dat er 

effecten worden  toegeschreven aan de behandeling die hier niet het gevolg van zijn. Sommige patiënten 

meldden bijvoorbeeld  in het opmerkingenveld van de vragenlijst dat ze sterk zijn verbeterd, maar dat dit 

niet  door  de  BHK  komt maar  door  de  overgang.  Hier  kon  in  de  analyses  geen  rekening mee  worden 

gehouden.  Toekomstig  onderzoek  zou  bijvoorbeeld  gebruik  kunnen  maken  van  een  controlegroep 

bestaande uit mensen die op de wachtlijst van de BHK staan, of bestaande uit mensen die bij een andere 

hoofdpijnpoli in het land behandeld zijn. 

 

Ten  tweede  bevat  deze  steekproef  een  bias  omdat  niet  alle  respondenten  uitbehandeld  zijn.  Dit  had 

opgevangen  kunnen  worden  als  van  meet  af  aan  met  de  juiste  adreslijst  was  gewerkt.  Nu  is  aan  de 

respondenten zelf overgelaten om te beslissen of ze lang genoeg onder behandeling zijn om de vragenlijst in 

te kunnen vullen. Om nauwkeurig  te meten hoeveel effect een behandeling heeft moeten  respondenten 

vergeleken worden die even ver in hun behandeling zijn, of die allen even lang uitbehandeld zijn. Een nieuw 

onderzoek onder hoofdpijnpatiënten  zou dus  een  specifiekere  groep mensen  kunnen benaderen, of  een 

bredere groep waarin duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen de fase van behandeling. Dan zal 

de  kwalificatie  ‘onder  behandeling’  nauwkeurig  gedefinieerd moeten worden:  na  het  versturen  van  de 

vragenlijst voor dit onderzoek ontvingen we meerdere reacties van mensen die niet zeker waren of ze nu in 

behandeling waren of niet. Sommigen hadden een  intakegesprek gehad en verminderden naar aanleiding 

daarvan hun medicijngebruik, maar beschouwden  zichzelf niet als  ‘onder behandeling’. Toch zou  je  in dit 

geval kunnen spreken van een vorm van behandeling. 
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Ten derde geldt  in zijn algemeenheid dat hoofdpijnpatiënten een complexe groep vormen.  Iedereen heeft 

wel  eens  hoofdpijn,  dus wanneer wordt  iemand  geclassificeerd  als  hoofdpijnpatiënt?  Verder  bestaan  er 

grote verschillen in frequentie, duur en intensiteit van hoofdpijn tussen verschillende hoofdpijnsoorten, wat 

ook de mate van invalidatie en de KvL sterk kan beïnvloeden. Veel patiënten hebben echter een mengvorm 

van  hoofdpijn,  waardoor  er  geen  strikt  onderscheid  gemaakt  kan  worden  tussen  de  groepen.  In  dit 

onderzoek  zijn  subgroepen  zoals patiënten met hormonale migraine onder de migraine‐groep geschaard, 

waardoor bepaalde  informatie verloren gaat. Als een onderzoek op grotere schaal wordt opgezet kunnen 

dergelijke  subgroepen  apart  behandeld  worden,  wat  ten  goede  komt  aan  de  hoeveelheid  kennis  die 

vergaard wordt. 

 

Het zou interessant zijn om in de toekomst verder te onderzoeken welke variabelen een invloed hebben op 

het falen of (in meer of mindere mate) slagen van de behandeling, omdat dit uit het huidige onderzoek niet 

uitputtend  bleek.  Het  verder  uitdiepen  van  de  rol  van  self‐efficacy  en  acceptatie  zou  eveneens  nuttig 

kunnen zijn. 

 

De rol van depressie bij hoofdpijnpatiënten  is bovendien een  interessant thema om uit te werken, en dan 

met  name  in  combinatie met  de mate  van  hoofdpijn.  Dit  is  eveneens  voor  de  praktijk  een  interessant 

gegeven, omdat als de behandeling van de pijn niet toereikend is, met de behandeling van depressie alsnog 

goede resultaten bereikt kunnen worden.  

 

Tot  slot  kunnen  de  verschillen  tussen  mensen  die  wel  of  niet  opgenomen  zijn  geweest  ook  nader 

onderzocht worden. Men kan bijvoorbeeld denken aan een eerste meting van variabelen onder een groep 

hoofdpijnpatiënten, waarna  een  deel wordt  opgenomen  voor middelenafhankelijkheid  en  een  deel  een 

poliklinische behandeling krijgt. Daarna volgt een tweede meting. Zo kunnen verschillen na de behandeling 

grondig  bestudeerd  worden  met  inachtname  van  mogelijke  verschillen  die  voor  de  behandeling  al 

bestonden.  
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Appendix I: Lijst van afkortingen  
 

BHK    Bonifatius Hoofdpijnkliniek 

CDH    Chronisch dagelijkse hoofdpijn 

HADS    Hospital Anxiety and Depression Scales 

HIT‐6    Hoofdpijn Impact Test 

HMSE    Headache Management Self‐Efficacy Scale 

ICHD     International Classification of Headache Disorders 

IHS    International Headache Society 

KvL    Kwaliteit van leven 

MAH    Middelenafhankelijke hoofdpijn 

MIDAS    Migraine Disability Assessment 

NVN    Nederlandse Vereniging voor Neurologie 

SSL‐D    Sociale Steun Lijst ‐ Discrepanties 

ZCL    Ziekte Cognitie Lijst 
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Appendix II: IHS‐classificatiesysteem 
 
Silberstein et al. (2005, 11‐12). 
Nb. De hoofdpijnvormen die centraal staan in dit onderzoek zijn vetgedrukt. 
 
Tabel 2.1 Het IHS‐classificatiesysteem 
A. Primaire hoofdpijnvormen 
 
1. Migraine 
1.1 Migraine zonder aura 
1.2 Migraine met aura 
1.3 Periodieke syndromen bij kinderen die meestal voorlopers van 
migraine zijn 
1.4 Retinale migraine 
1.5 Complicaties van migraine 
1.6 Waarschijnlijke migraine 
 
2. Spanningshoofdpijn 
2.1 Niet‐frequente episodische spanningshoofdpijn 
2.2 Frequentie episodische spanningshoofdpijn 
2.3 Chronische spanningshoofdpijn 
2.4 Waarschijnlijke spanningshoofdpijn 
 
3. Clusterhoofdpijn en andere trigeminale autonome cefalalgieën 
3.1 Clusterhoofdpijn 
3.1.1 Episodische clusterhoofdpijn 
3.1.2 Chronische clusterhoofdpijn 
3.2 Paroxismale hemicrania 
3.3 Kortdurende unilaterale neuralgiforme hoofdpijnaanvallen met 
conjunctivale injectie en traanvorming 
3.4 Waarschijnlijke trigeminale autonome cefalalgie 
 
4. Andere primaire hoofdpijnvormen 
4.1 Primaire stekende hoofdpijn 
4.2 Primaire hoofdpijn na hoesten 
4.3 Primaire inspanningshoofdpijn 
4.4 Primaire hoofdpijn die samenhangt met seksuele activiteit 
4.5 Slaaphoofdpijn 
4.6 Primaire donderslaghoofdpijn 
4.7 Hemicrania continua 
4.8 Plotseling optredende dagelijkse hoofdpijn 
 
B. Secundaire hoofdpijnvormen 
 
5. Hoofdpijn die samenhangt met een hoofd‐ en/of nektrauma 
5.1 Acute posttraumatische hoofdpijn 
5.2 Chronische posttraumatische hoofdpijn 
5.3 Acute hoofdpijn die samenhangt met whiplashletsel 
5.4 Chronische hoofdpijn die samenhangt met whiplashletsel 
5.5 Hoofdpijn die samenhangt met een ander hoofd‐ en/of 
nektrauma 
5.6 Hoofdpijn na craniotomie 
 
6. Hoofdpijn die samenhangt met een craniële of cervicale vasculaire 
aandoening 
6.1 Hoofdpijn die samenhangt met een ischemische 
cerebrovasculaire aandoening of een transient ischemic attack 
6.2 Hoofdpijn die samenhangt met een niet‐traumatische 
intracraniële bloeding 
6.3 Hoofdpijn die samenhangt met een niet‐geruptureerde vasculaire 
malformatie 
6.4 Hoofdpijn die samenhangt met arteriitis 
6.5 Pijn die samenhangt met de arteria carotis of de arteria 
vertebralis 
6.6 Hoofdpijn die samenhangt met cerebrale veneuze trombose 
6.7 Hoofdpijn die samenhangt met andere intracraniële vasculaire 
aandoeningen 

7. Hoofdpijn die samenhangt met een niet‐vasculaire intracraniële 
aandoening 
7.1 Hoofdpijn die samenhangt met verhoogde druk in liquor 
cerebrospinalis 
7.2 Hoofdpijn die samenhangt met verlaagde druk in liquor 
cerebrospinalis 
7.3 Hoofdpijn die samenhangt met niet‐infectieuze inflammatoire 
aandoeningen 
7.4 Hoofdpijn die samenhangt met een intracranieel neoplasma 
7.5 Hoofdpijn die samenhangt met intrathecale injecties 
7.6 Hoofdpijn die samenhangt met epileptische insulten 
7.7 Hoofdpijn die samenhangt met Chiari‐malformatie type I 
7.8 Syndroom van passagère hoofdpijn en neurologische 
uitvalsverschijnselen met lymfocytose in liquor cerebrospinalis 
7.9 Hoofdpijn die samenhangt met andere niet‐vasculaire 
intracraniële aandoeningen 
 
8. Hoofdpijn die samenhangt met stoffen of hun onthouding 
8.1 Hoofdpijn geïnduceerd door acuut gebruik van of acute 
blootstelling aan stoffen 
8.2 Hoofdpijn als gevolg van overmatig medicijngebruik 
8.3 Hoofdpijn als bijwerking van chronisch gebruikte medicatie 
8.4 Hoofdpijn die samenhangt met onthouding van stoffen 
 
9. Hoofdpijn die samenhangt met een infectie 
9.1 Hoofdpijn die samenhangt met een intracraniële infectie 
9.2 Hoofdpijn die samenhangt met een systemische infectie 
9.3 Hoofdpijn die samenhangt met HIV/aids 
9.4 Chronische hoofdpijn na een infectie 
 
10. Hoofdpijn die samenhangt met een afwijking van de homeostase 
10.1 Hoofdpijn die samenhangt met hypoxie en/of hypercapnie 
10.2 Hoofdpijn als gevolg van dialyse 
10.3 Hoofdpijn die samenhangt met arteriële hypertensie 
10.4 Hoofdpijn die samenhangt met hypothyreoïdie 
10.5 Hoofdpijn die samenhangt met nuchter zijn 
10.6 Cardiale cefalalgie 
10.7 Hoofdpijn die samenhangt met een andere afwijking van de 
homeostase 
 
11. Hoofdpijn of aangezichtspijn die samenhangt met een 
aandoening van schedel, nek, ogen, oren, neus, sinussen, gebit, mond 
of andere faciale of craniële structuren 
11.1 Hoofdpijn die samenhangt met een aandoening van craniaal bot 
11.2 Hoofdpijn die samenhangt met een aandoening van de nek 
11.3 Hoofdpijn die samenhangt met een aandoening van de ogen 
11.4 Hoofdpijn die samenhangt met een aandoening van de oren 
11.5 Hoofdpijn die samenhangt met rinosinusitis 
11.6 Hoofdpijn die samenhangt met een aandoening van het gebit, 
de kaken of daaraan gerelateerde structuren 
11.7 Hoofdpijn die samenhangt met het kaakgewricht 
11.8 Hoofdpijn die samenhangt met een andere aandoening van 
schedel, nek, ogen, oren, neus, sinussen, gebit, mond of andere 
faciale of cervicale structuren 
 
12. Hoofdpijn die samenhangt met een psychiatrische stoornis 
12.1 Hoofdpijn die samenhangt met een somatische aandoening 
12.2 Hoofdpijn die samenhangt met ene psychotische aandoening 
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13. Craniële neuralgieën en centrale oorzaken van aangezichtspijn 
13.1 Neuralgie van de nervus trigeminus  
13.2 Neuralgie van de glossopharyngeus 
13.3 Neuralgie van de intermedius 
13.4 Neuralgie van de laryngeus superior 
13.5 Neuralgie van de nasociliaris 
13.6 Neuralgie van de supraorbitalis 
13.7 Neuralgie van andere eindtakken 
13.8 Neuralgie van de nervus occipitalis 
13.9 Nek‐tong‐syndroom 
13.10 Hoofdpijn als gevolg van externe compressie 
13.11 Hoofdpijn als gevolg van een koude prikkel 
13.12 Constante pijn veroorzaakt doordat structurele laesies 
hersenzenuwen of de bovenste cervicale wortels comprimeren, 
irriteren of vervormen 
 

13.13 Opticusneuritis 
13.14 Oculaire diabetische neuropathie 
13.15 Hoofd‐ of aangezichtspijn die samenhangt met herpes zoster 
13.16 Tolosa‐Hunt‐syndroom 
13.17 Oftalmoplegische ‘migraine’ 
13.18 Centrale oorzaken van aangezichtspijn 
13.19 Andere craniële neuralgieën of andere centraal gemedieerde 
aangezichtspijn 
 
14. Andere hoofdpijn, craniële neuralgie, centrale of primaire 
aangezichtspijn 
14.1 Niet elders geclassificeerde hoofdpijn 
14.2 Niet‐gespecificeerde hoofdpijn 
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Appendix III: Beschrijvingen van hoofdpijntypen 
 
De  hoofdpijntypen  die  het  meest  voorkomen  in  de  klinische  praktijk  en  dus  ook  in  de  BHK,  worden 

besproken: migraine,  spanningshoofdpijn,  clusterhoofdpijn  en middelenafhankelijke  hoofdpijn.  Per  type 

hoofdpijn wordt genoemd: het vóórkomen, de symptomen, oorzaken, behandeling en mate van invalidatie. 

 
1 Migraine  

Migraine  is  een  vorm  van primaire hoofdpijn  (punt  1  in de  ICHD). Het  is  een uitputtende neurologische 

aandoening (Lipton, Stewart, Diamond, Diamond, & Reed, 2001) die mensen invalideert, het dagelijks leven 

hindert  en  het  functioneren  belemmert  (Sheffield,  1998;  Lipton  et  al.,  1999;  Rasmussen,  2001).  Smith, 

Nicholson, & Banks  (2010, p. 601) omschrijven migraine als  ‘both a pain problem and a  life problem’. Het 

staat op nummer  19  in het World Health Report  van de World Health Organisation  2001  in de  lijst  van 

oorzaken  van  ‘years  of  life  lived with  disability’  (YLDs),  nog  boven  diabetus mellitus,  en  is  samen met 

depressie  de  aandoening  die  de maatschappij  het meeste  geld  kost  in  de  vorm  van  ziekteverzuim  en 

verminderde productiviteit van werknemers  (WHO, 2001). Hu, Markson, Lipton, Stewart, & Berger  (1999) 

berekenden  dat  ziekteverzuim  en  verminderde  productiviteit  door migraine  de  Amerikaanse  economie         

$ 13.3 miljard (€ 8.96 miljard) per jaar kost en Stewart et al. (2003) hebben het over $ 19.6 miljard (€ 13.21 

miljard). Hu et al. (1999) berekenden bovendien dat migraine in Amerika in totaal 112 miljoen bedgebonden 

dagen per  jaar tot gevolg heeft. Tevens veroorzaakt migraine per 1000 werknemers 270 ziektedagen (Van 

der Weerd  et  al.,  2004).  Omdat migraine  het meest  voorkomt  bij  juist  die  leeftijdsgroep  die  vaak  ook 

werkzaam is in een betaalde baan vergroot dit het probleem (Lipton, Stewart, & Von Korff, 1997) en omdat 

migraine meer  bij  vrouwen  voorkomt  en  vrouwen  steeds  vaker  een  betaalde  baan  hebben, wordt  het 

probleem  alleen maar  groter  (Burton  et  al.,  2009). Migraine  is  erg  invaliderend  omdat men  tijdens  een 

aanval meestal niet kan  functioneren en een  ‘time‐out’ moet nemen uit het dagelijkse  leven. Bovendien 

bestaat er in de periode tussen verschillende aanvallen, dit heet de interictale fase, vaak de angst voor een 

nieuwe aanval: de ‘interictal burden’ (Buse, Rupnow, & Lipton, 2009; Burton et al., 2009). Hierdoor voelt de 

patiënt zich ondanks absentie van de hoofdpijn toch gehinderd in zijn of haar functioneren (Freitag, 2007).  

Er  is  veel  onderzoek  gedaan  naar  de  mate  waarin  migraine  voorkomt  in  verschillende  populaties.  De 

jaarprevalentie  in  Amerika  is  6.0%  onder  mannen  en  17.2%  onder  vrouwen  (Lipton,  Scher,  Kolodner, 

Liberman,  Steiner, &  Stewart, 2002) en  in Zweden gaat het om 9.5 % bij mannen en 16.7% bij  vrouwen 

(Linde & Dahlöf, 2004). Volgens Rasmussen (2001, p. 774) komen de gevonden percentages in verschillende 

landen opmerkelijk precies overeen:  ‘de  jaarprevalentie van migraine  in volwassenen  is ongeveer 10‐12%, 

6%  onder mannen  en  15‐18%  onder  vrouwen’.  Zij  baseert  zich  op  12  studies  uitgevoerd  in  Canada,  de 

Verenigde Staten, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Nederland.  
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De  leeftijdscategorie met de hoogste prevalentie  is 25‐55  jaar  (Burton et al., 2009). Dit komt onder meer 

door de invloed van hormonen: tijdens de puberteit wordt migraine minder vaak geconstateerd dan erna en 

bij vrouwen verdwijnen na de overgang de klachten vaak weer grotendeels. Aangezien migraine bij vrouwen 

2 tot 3 keer vaker voorkomt dan bij mannen (Lipton & Bigal, 2005b) daalt de totale prevalentie boven de 55 

jaar dus sterk. 

Ondanks  vele  onderzoeken  zijn  de  oorzaken  van  migraine  nog  niet  geheel  duidelijk,  maar  het  is  een 

neurovasculaire  aandoening  (NHG,  2004).  Dat  wil  zeggen  dat  het  te  maken  heeft  met  zowel  het 

zenuwstelsel als met de bloedvaten. Migraine is voor een deel genetisch bepaald: men kan aanleg voor een 

verlaagde  prikkeldrempel  hebben.  Een  migraineaanval  ontstaat  als  bij  iemand  met  een  verlaagde 

prikkeldrempel  bepaalde  aanvalsuitlokkende  factoren  en  omgevingsfactoren,  zoals  menstruatie  of 

ontspanning,  tegelijk plaatsvinden, waardoor de prikkeldrempel nog meer verlaagd wordt  (Ferrari, 2003). 

Een  andere  aanwijzing dat migraine  genetisch  is,  is dat  eerstegraads  familieleden  van migrainepatiënten 

met  aura,  een  3.8  grotere  kans  op migraine met  aura  hebben  (Russell & Olesen,  1995).  Voor migraine 

zonder aura geldt dit niet. 

Er zijn veel speculaties over de mogelijke uitlokkende  factoren van migraine maar het  is  zeer de vraag  in 

hoeverre hierover voor de populatie als geheel conclusies zijn te trekken (Ferrari, 2003; Van der Weerd et 

al., 2004). Het ene individu kan een andere uitlokkende factor identificeren dan een ander, maar vaak wordt 

de  hoofdpijn  achteraf  toegeschreven  aan  factoren  die  daarvoor  niet  verantwoordelijk  zijn  geweest. 

Voedingsmiddelen  zoals  chocola,  wijn  en  kaas  zijn  gewilde mogelijkheden, maar  pas  als  er  structureel 

hoofdpijn optreedt na inname hiervan én als voor het optreden van de hoofdpijn structureel een van deze 

voedingsmiddelen geconsumeerd is kan er een verband worden gelegd (Ferrari & Haan, 2004). Opvallend is 

dat er vaak migraineaanvallen optreden  in het weekend en aan het begin van een vakantie. Het  is echter 

niet geheel duidelijk wat hiervan de oorzaak  is: komt het door de ontspanning, door de stress van de reis, 

door verandering  in consumptie van eten en drinken of misschien door  luchtdrukverschillen bij vliegen of 

verblijf op grote hoogte zoals in de bergen?  

Migraine manifesteert zich in verschillende fasen, al hoeven niet per se alle fasen doorlopen te worden bij 

elke aanval.  

 

1. Waarschuwingsfase 

De  eerste  fase  is  de  waarschuwingsfase  waarin  bij  20  tot  60%  van  de  patiënten  aankondigende 

verschijnselen (prodromi) optreden (Silberstein et al., 2005).  
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Figuur 4: Waarschuwende symptomen (prodromi) 
  
Geestesgesteldheid  Neurologisch    Algemeen 
neerslachtig    fotofobie     stijve nek 
hyperactief    concentratieproblemen   trek in bepaald voedsel 
euforisch              fonofobie    koud gevoel 
spraakzaam    dysfasie      anorexia 
prikkelbaar    hyperosmie    sloomheid 
suf      geeuwen     diarree of constipatie 
rusteloos        dorst 
        urinelozing 
            vochtretentie 
Bron: Tabel 6.3 uit Silberstein et al., 2005, p. 76 

 
2. Aurafase 

Voorafgaand  aan  een  aanval  of,  heel  soms,  tijdens  of  na  een  aanval,  verschijnt  bij  een  derde  van  de 

migrainepatiënten  een  aura  (Lipton  et  al.,  2002).  Ferrari  en  Haan  (2004)  omschrijven  een  aura  als  een 

neurologisch verschijnsel dat zich manifesteert als een stoornis aan het zien, de spraak, het begrip of het 

motorisch apparaat (zie figuur 5). Een aura duurt meestal korter dan een uur en de hoofdpijn begint meestal 

binnen een uur na het einde van de aura  (Silberstein et al., 2005).  In sommige gevallen  treedt alleen een 

aura op terwijl de hoofdpijn uitblijft. Als er wel een hoofdpijn volgt na de aura voelt de patiënt zich  in de 

tussentijd  meestal  niet  zoals  gewoonlijk:  Silberstein  et  al.  (2005,  p.  77)  noemen  ‘angsten,  somatische 

klachten,  stemmingsveranderingen,  spraak‐  of  denkstoornissen,  vervreemding  van  de  omgeving  of 

afstandelijkheid van andere mensen’ als symptomen. Het meest voorkomende type aura  is de visuele (het 

zien  van  lichtflitsen,  bliksemschichten,  etc.),  gevolgd  door  de  paresthesie,  oftewel  gevoelloosheid  of 

tintelingen in de hand, arm, gezicht, lippen, tong en soms ook het been (Silberstein et al., 2005).  

 
Figuur 5: Kenmerken van de visuele aura 
 
Positieve/negatieve  Beide kunnen alleen voorkomen; vaak vinden eerst positieve verschijnselen plaats, gevolgd door 
verschijnselen of beide  negatieve verschijnselen 
Gezichtsveld    Een scotoom11 begint vaak in het midden en verplaatst zich naar de rand 
Vorm      Versterkte spectra hebben vaak de vorm van de letter C: scotomen zijn boonvormig 
Beweging    Objecten kunnen roteren, trillen of kolken 
Flikkering     Frequentie 10 cycli per seconde; kan tijdens het verloop van de aura veranderen 
Kleur  Grijs, rood, groen, goud, geel, blauw of paars; vaak geen specifieke kleur, alleen uitzonderlijk fel wit 
Scherpte      Soms wazig of vaag 
Helderheid    Vaak zeer helder 
Expansie      Uitbreiding vindt zowel bij versterkte spectra als bij scotomen plaats 
Migratie      Spectra kunnen zich vanuit het centrum naar de rand verplaatsen of soms omgekeerd 
 
Bron: Tabel 6.4 uit Silberstein et al., 2005, p. 77 

 

                                                            
11 Een  flikkerscotoom  is  ‘een klein  lichtpuntje, of een  lichtgevend draadje of gekleurd sterretje, dat plotseling  in een 
deel van het gezichtsveld ontstaat, dat in enkele minuten tijds steeds groter en intenser wordt en waarbij een steeds 
groter deel van het gezichtsveld uitvalt’ (Ferrari & Haan, 2004, p. 76). 
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3. Hoofdpijnfase 

De derde fase van migraine is de hoofdpijn. Migraine zonder aura kan volgens de ICHD vastgesteld worden 

als aan de criteria in figuur 6 wordt voldaan. De locatie van migraine in het hoofd is te zien in figuur 7. 

Figuur 6: De diagnostische criteria van de ICHD voor migraine zonder aura  
 
A. Ten minste 5 aanvallen die voldoen aan B tot D 
B. Hoofdpijnaanvallen die 4 tot 72 uur duren (onbehandeld of zonder succes  
     behandeld) 
C. De hoofdpijn heeft ten minste 2 van de volgende kenmerken: 
  1 unilateraal12 gelokaliseerd  
  2 pulserend van aard 
  3 matige tot hevige intensiteit  
  4 toename door gewone lichamelijke inspanning (zoals lopen en traplopen) 
D. Tijdens de hoofdpijn ten minste een van de volgende symptomen: 

1 misselijkheid en/of braken 
2 fotofobie13 of fonofobie14 

E. Niet toegeschreven aan een andere aandoening 
 
Bron: Tabel 6.5 uit Silberstein et al., 2005, p. 81 

Figuur 7: De locatie van migraine 

             

Bron: Figuur 4 uit Ferrari & Haan (2004), p. 
88 

 
Migraine met aura kan gediagnosticeerd worden als aan de criteria in figuur 8 wordt voldaan. 
 
Figuur 8: De diagnostische criteria van de ICHD voor migraine met aura  
 
A. Ten minste twee aanvallen die voldoen aan B en C 
B. Ten minste drie van de volgende vier kenmerken: 

1. volledig herstellende aurasymptomen die zijn te verklaren door focale hersendisfunctie 
2. ten minste één aurasymptoom ontwikkelt zich geleidelijk gedurende ten minste 5 minuten of 
twee of meer symptomen ontwikkelen zich na elkaar 
3. elk symptoom duurt korter dan 60 minuten; als meer aurasymptomen zich na elkaar 
ontwikkelen, kan de totale duur proportioneel toenemen 
4. hoofdpijn begint tijdens de aura of (vaker) volgt op de aura met een symptoomvrij interval van 
minder dan 60 minuten 

C. Niet toegeschreven aan een andere aandoening 
 
Bron: Tabel 6.6 uit Silberstein et al., 2005, p. 82 

De  meeste  patiënten  zonderen  zich  tijdens  een  aanval  af  in  een  geblindeerde  slaapkamer,  omdat  ze 

behoefte  hebben  aan  een  prikkelloze  ruimte,  dat wil  zeggen met  zo min mogelijk  geluid  en  licht.  Vaak 

proberen ze te slapen  in de hoop dat de hoofdpijn afgezwakt of weg  is als ze wakker worden, maar het  is 

vaak lastig in slaap komen met zulke hevige hoofdpijn. 

 

                                                            
12 ‘Unilateraal’ betekent ‘Eenzijdig’ (www.encyclo.nl)  
13 ‘Fotofobie’ betekent ‘Lichtschuwheid’ (www.encyclo.nl) 
14 ‘Fonofobie’ betekent ‘Overgevoeligheid voor geluid’ (www.encyclo.nl) 
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4. Herstelfase 

Na de hoofdpijnfase volgt de herstelfase en neemt de hoofdpijn af. Er kan sprake zijn van uiteenlopende 

klachten zoals verminderde concentratie, vermoeidheid, zwakheid, prikkelbaarheid, lusteloosheid, een 

gevoelige hoofdhuid,  stemmingsveranderingen en een neerslachtig en miserabel gevoel. Het komt echter 

ook voor dat mensen zich bijzonder fit en zelfs euforisch voelen (Silberstein et al., 2005). 

 

Er zijn veel soorten pijnstillers (analgetica) beschikbaar voor migraine. In de Nederlandse praktijk wordt een 

systeem van ‘stepped care’ gehanteerd om uit te vinden welke pijnstillers het meest geschikt zijn voor een 

patiënt,  opgenomen  in  de  richtlijnen  van  zowel  de Nederlandse  Vereniging  voor Neurologie  (Couturier, 

2009b)  als  het  Nederlands  Huisartsen  Genootschap  (Van  der Weerd  et  al.,  2004).  Een  alternatief  voor 

stepped  care  is  stratified  care,  waarbij  afhankelijk  van  de  ernst  van  de  hoofdpijn  direct  een 

migrainespecifiek  in  plaats  van  aspecifiek middel  kan worden  ingezet  (Lipton,  Stewart,  Stone,  Láinez, & 

Sawyer,  2000).  Herhaaldelijk  is  uit  onderzoek  gebleken  dat  stratified  care  betere  resultaten  levert  en 

kosteneffectiever is dan stepped care (Sculpher, Millson, Meddis, & Poole, 2002; D’Amico, Moschiano, Usai, 

& Bussone, 2006). Omdat stepped care echter de gebruikelijke strategie  in Nederland  is, wordt deze hier 

beschreven. 

Er wordt begonnen met de middelen die het veiligst en goedkoopst, maar ook bewezen effectief zijn: dit zijn 

aspecifieke pijnstillers  zoals paracetamol. De  volgende  stap  is het  gebruik  van ontstekingsremmers  zoals 

Ibuprofen.  Zowel  eenvoudige pijnstillers  als ontstekingsremmers  kunnen  gecombineerd worden met  een 

anti‐emetica, een middel tegen misselijkheid en braken. Buikpijn, gebrek aan eetlust en braken komt voor 

bij 90% van de migrainepatiënten (Tek, McClellan, Olshaker, Allen, & Arthur, 1990) dus anti‐emetica zorgen 

voor  verlichting  en  voor  het  binnenhouden  van  de  pijnstiller.  Bovendien  bevorderen  anti‐emetica  de 

maaglediging, dit wordt de prokinetische werking genoemd. Aangezien de  spijsvertering vertraagd wordt 

tijdens migraineaanvallen (gastroparese genoemd) duurt het lang voordat pijnstillers opgenomen worden in 

het lichaam (Krymchantowski, Filho, & Bigal, 2006) en anti‐emetica gaan deze gastroparese tegen. 

Verder worden ook vaak cafeïnehoudende pijnstillers gebruikt omdat de cafeïne pijnverlichtend kan werken 

en er  tevens voor zorgt dat de werkzame  stof van de pijnstiller  sneller opgenomen wordt  in het  lichaam 

(Silberstein,  Lipton, & Dodick, 2008). Deze pijnstillers  zijn  allemaal  zogenaamde OTC  (‘over  the  counter’) 

middelen, wat wil  zeggen  dat  ze  zonder  recept  verkrijgbaar  zijn.  Daarin,  en  in  het  idee  dat  pijnstillers 

onschadelijk  zijn,  schuilt  het  gevaar  van  teveel  inname  en  daarmee  middelenafhankelijkheid  (Evans  & 

Mathew, 2005). Dit geldt vooral voor middelen die cafeïne bevatten omdat cafeïne zelf ook een verslavende 

werking heeft (Silberstein, Lipton, & Dodick, 2008). 

De volgende stap in het stepped care systeem is specifieke migrainemiddelen. Tijdens een migraineaanval is 

er  sprake  van  bloedvatverwijding.  Op  dit  principe  zijn  migrainemiddelen  gebaseerd:  zij  vernauwen  de 
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bloedvaten (Tfelt‐Hansen et al., 2000). Sinds 1926 is de werking van ergotamine tegen migraine bekend. Tot 

halverwege  jaren  ‘90 werd voornamelijk dit middel voorgeschreven als migrainemiddel. Ergotamine heeft 

echter veel bijwerkingen en er kan bij veel gebruik ‘ergotisme’ optreden: ‘verkramping van de bloedvaten, 

waardoor  ledematen  en  organen  afsterven’, met  de  dood  tot  gevolg  (Ferrari,  2003,  p.  10).  Sinds  1992 

worden  triptanen  gebruikt,  waarvan  inmiddels  meerdere  soorten  bestaan.  De  oudste  en  bekendste  is 

sumatriptan. Triptanen zijn duurder maar ook effectiever en ze werken sneller, waardoor ze heden ten dage 

de voorkeur genieten boven ergotamine (Couturier, 2009a). Ze hebben ook veel minder bijwerkingen omdat 

ze specifieker de hoofdpijn kunnen bestrijden, maar kunnen toch zorgen voor: 

‐ ‘misselijkheid, braken, moeheid, duizeligheid; 

‐ pijn op de borst, lijkend op angina pectoris15; 

‐ paresthesieën16, warmtesensaties’ (Van der Weerd et al., 2004, p. 24). 

Triptanen moeten in verband met de beperkte duur van de werking pas na de aurafase geslikt worden zodat 

ze niet uitgewerkt  zijn  voordat de migraineaanval  afgelopen  is.  Echter,  ze  zijn effectiever bij een  vroege 

inname dus ze moeten zo snel mogelijk nadat de hoofdpijnfase begint ingenomen worden (Van der Weerd 

et al., 2004). Als na het uitwerken van de triptaan de hoofdpijn terugkomt kan er een nieuwe eenheid van 

de triptaan worden genomen, maar als ook deze uitgewerkt raakt is de enige oplossing om de aanval ‘uit te 

laten razen’. Ergotamine wordt nog voorgeschreven bij patiënten met bijzonder  lange aanvallen omdat de 

werking langer is dan die van triptanen. Ook bij patiënten die slechts af en toe een aanval hebben en bij wie 

ergotamine goed aanslaat kan het voorgeschreven worden, evenals bij patiënten waarvan zeker  is dat ze 

zich aan de (beperkte) dosering houden (Tfelt‐Hansen et al., 2000).  

Er  bestaan  7  triptanen:  sumatriptan,  zolmitriptan,  naratriptan,  rizatriptan,  almotriptan,  eletriptan  en 

frovatriptan.  Het  verschilt  per  patiënt welke  triptaan  het  beste  aanslaat  (Saper,  2001).  Ook  bestaan  er 

verschillende toedieningsvormen. Almotriptan, eletriptan en frovatriptan zijn  in tabletvorm beschikbaar  in 

één dosering, terwijl zolmitriptan beschikbaar is in tabletvorm en smelttablet. Dat geldt ook voor rizatriptan, 

dat ook nog  in meerdere doseringen bestaat. De meeste  toedieningsvormen heeft  sumatriptan:  tablet  (2 

doseringen), F‐tab (snelwerkend tablet, 2 doseringen), neusspray (2 doseringen), zetpil en injectie (Van der 

Weerd, 2004). De F‐tab is ontwikkeld als antwoord op het probleem van gastroparese en ook de neusspray, 

zetpil en injectie werken nog steeds als de aanval al begonnen is en de spijsvertering vertraagd is. Het beste 

is om systematisch elke triptaan te proberen  (steeds bij 2 tot 3 aanvallen) tot er een wordt gevonden die 

goed werkt, en  vervolgens de meest geschikte  toedieningsvorm  te  kiezen  (NHG, 2004). De  injectie heeft 

bijvoorbeeld het grote voordeel van de snelle werking waardoor langer gewacht kan worden met toedienen 

(Ferrari & Haan, 2004), maar niet iedereen kan of wil zichzelf injecteren. 

                                                            
15 ‘Angina pectoris’ betekent ‘Pijn op de borst’ (www.encyclo.nl)  
16 ‘Paresthesie’ betekent ‘Prikkelend, brandend of pijnlijk gevoel op de huid’, ‘Tinteling’ (www.encyclo.nl)  
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Naast  aanvalsmedicatie  bestaan  er  ook  preventieve middelen  (ofwel  profylaxe),  die  de  frequentie  en/of 

ernst van de aanvallen doen afnemen (Van der Weerd et al., 2004). Profylaxe zijn geschikt voor mensen één 

of meer van de volgende eigenschappen: 1)  ≥3 aanvallen per maand gedurende minimaal 3 maanden, 2) 

ernstige of lange aanvallen die onvoldoende reageren op aanvalsmedicatie, en/of 3) gebruik van specifieke 

pijnstillers op ≥8 dagen per maand of aspecifieke pijnstillers op ≥12 dagen per maand gedurende minimaal 3 

maanden  (Couturier,  2009a).  Profylaxe  kunnen  bij  voorkeur  6  tot  12 maanden  geslikt worden,  zodra  er 

verbetering  optreedt  kan  worden  gestopt  en  bij  verslechtering  kan  weer  worden  gestart  met  de 

behandeling (Van der Weerd et al., 2004). Profylaxe zijn tot op heden altijd middelen die voor een andere 

aandoening zijn ontwikkeld en toevallig ook een positief effect op migraine blijken te hebben. Bètablokkers 

bijvoorbeeld,  zijn medicijnen  voor mensen met hartproblemen maar door de werking op de bloedvaten 

helpen ze ook bij migraine  (Silberstein, 2009). Ook de werking van bepaalde anti‐epileptica bij migraine  is 

aangetoond  (D’Amico,  2010),  evenals  die  van  enkele  antidepressiva  (Smitherman,  Walters,  Maizels,  & 

Penzien,  in press). Profylaxe bereiken echter meestal een reductie  in hoofdpijnfrequentie van slechts 50% 

(Firnhaber & Rickett, 2009). 

 

2 Spanningshoofdpijn  

Spanningshoofdpijn  is een vorm van primaire hoofdpijn (punt 2  in de  ICHD). Het  is het type hoofdpijn dat 

het meest voorkomt (Silberstein et al., 2005), bijna iedereen heeft het ooit wel eens gehad (Van der Weerd 

et al., 2004).  Ironisch genoeg  is het ook de hoofdpijnvorm die het minst goed gedefinieerd kan worden. 

Volgens  Ferrari  en  Haan  (2004)  valt  onder  de  noemer  spanningshoofdpijn  alle  hoofdpijn  die  niet 

geclassificeerd kan worden als een hoofdpijntype  zoals migraine of  clusterhoofdpijn, en die geen andere 

onderliggende oorzaak heeft. Omdat hier sprake is van een negatieve diagnose (alle andere mogelijkheden 

vallen  af)  spreken  zij  liever  van  ‘hoofdpijn  zonder  bekende  neurologische  oorzaak’.  Echter,  de  IHS‐

classificatie noemt 4 primaire hoofdpijnvormen: migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn en andere 

primaire hoofdpijnvormen. Dit strookt niet met de opvatting van Ferrari en Haan, wat illustratief is voor de 

onduidelijkheid die bestaat omtrent spanningshoofdpijn. 

Recent  onderzoek  wijst  uit  dat  spierspanning  niet  de  (enige)  oorzaak  is  van  spanningshoofdpijn. 

‘Spanningshoofdpijn is waarschijnlijk een klinische manifestatie van afwijkende neuronale17 gevoeligheid en 

pijnverlichting, niet van afwijkende spiercontractie: de gevoeligheid voor pijn is verhoogd (…)’ (Silberstein et 

al.,  2005). De  term  spanningshoofdpijn  is  echter  teveel  ingeburgerd  om  nog  in  onbruik  te  raken.  In  het 

Engels wordt er wel rekening mee gehouden dat andere factoren dan spierspanning deze hoofdpijn kunnen 

veroorzaken: waar het vroeger benoemd werd met tension headache heet het tegenwoordig tension‐type 

                                                            
17 ‘Neuronaal’ betekent ‘Met betrekking tot een zenuwcel’ (www.encyclo.nl)  
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headache (Ferrari & Haan, 2004).  In dit rapport wordt de term spanningshoofdpijn aangehouden maar dit 

impliceert niet, zoals Van der Weerd et al. (2004) ook uitleggen, dat spanningshoofdpijn alleen veroorzaakt 

kan worden door psychische spanningen en gespannen spieren. Dezelfde auteurs vermelden echter wel dat 

psychische spanningen, oververmoeidheid en een verkeerde houding ‘luxerend’ kunnen werken: ze zijn niet 

de oorzaak  van de hoofdpijn maar de druppel die de  emmer doet overlopen. Dit  komt overeen met de 

definitie van Silberstein et al. (2005) waarin is opgenomen dat de gevoeligheid voor hoofdpijn is verhoogd. 

Volgens Van der Weerd et al. (2004) komt spanningshoofdpijn minder voor naarmate iemand ouder wordt 

maar Schwartz, Stewart, Simon, & Lipton preciseren dit: het komt bij de  leeftijdscategorie 30‐39  jaar het 

meest voor, meer dan bij 18‐29, maar daarna daalt het. Spanningshoofdpijn komt ook meer bij vrouwen 

voor dan bij mannen met een ratio van ongeveer 1:15 (Schwartz, Stewart, Simon, & Lipton, 1998; Van der 

Weerd  et  al.,  2004).  In  figuur  9  staan  de  diagnostische  criteria  waarmee  de  verschillende  typen 

spanningshoofdpijn vastgesteld kunnen worden.  

 
Figuur 9: De diagnostische criteria van de ICHD voor spanningshoofdpijn  
 
2.1 Onregelmatige episodische spanningshoofdpijn 
A. Ten minste tien eerdere hoofdpijnepisoden die aan onderstaande criteria (B‐E) voldoen; aantal dagen met dergelijke hoofdpijn 
<12/jaar (<1/maand) 
B. Hoofdpijn die 30 minuten tot 7 dagen duurt 
C. Ten minste twee van de volgende pijnkenmerken: 
  1. drukkend/klemmend (niet‐pulserend) van aard 
  2. lichte tot matige intensiteit (kan activiteit bemoeilijken, maar maakt deze niet onmogelijk) 
  3. bilateraal gelokaliseerd 
  4. geen verergering door traplopen of vergelijkbare normale lichamelijke inspanning 
D. Beide van de volgende kenmerken: 

1. geen misselijkheid of braken (anorexia kan voorkomen) 
2. fotofobie en fonofobie zijn beide afwezig of ten hoogste een van beide is aanwezig 

E. Niet toegeschreven aan een andere aandoening 
 
2.2 Regelmatige episodische spanningshoofdpijn 
A. Ten minste tien eerdere hoofdpijnepisoden die aan criteria B‐E van 2.1 voldoen; aantal dagen met dergelijke hoofdpijn ≥12 maar 
<180/jaar (≥1 maar <15/maand) 
 
2.3 Chronische spanningshoofdpijn 
A. Hoofdpijn die voldoet aan de criteria (B‐D), met een gemiddelde frequentie van >15 dagen/maand (180 dagen/jaar) gedurende 
gemiddeld >3 maanden 
B. Hoofdpijn duurt uren of is continu aanwezig 
C. Ten minste twee van de volgende pijnkenmerken: 
  1. drukkend/klemmend van aard 
  2. lichte tot matige intensiteit (kan activiteit bemoeilijken, maar maakt deze niet onmogelijk) 

3. bilateraal gelokaliseerd 
4. geen verergering door traplopen of vergelijkbare normale lichamelijke inspanning 

D. Beide van de volgende kenmerken: 
1. geen ernstige misselijkheid of braken 
2. niet meer dan een van de volgende kenmerken: misselijkheid, fotofobie of fonofobie 

E. Niet toegeschreven aan een andere aandoening 
 
Bron: Tabel 7.1 uit Silberstein et al., 2005, p. 120 
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3 Clusterhoofdpijn 

Clusterhoofdpijn is een vorm van primaire hoofdpijn (punt 3 in de ICHD). In tegenstelling tot migraine is 90% 

van de clusterhoofdpijnpatiënten man en de eerste aanvallen beginnen meestal als de patiënt tussen de 20 

en 40 jaar oud is (Ferrari & Haan, 2004). Ongeveer 0.05% van de bevolking heeft er last van (Ferrari & Haan, 

2004).  Het  komt  dus  beduidend  minder  voor  dan  migraine.  Een  groot  verschil  met  migraine  is  de 

bewegingsdrang  bij  clusterhoofdpijnpatiënten:  ze  kunnen  niet  stilzitten  of  liggen  en moeten  bewegen, 

terwijl een migrainepatiënt  juist zo  stil mogelijk  in bed wil  liggen omdat de pijn verergert bij  lichamelijke 

activiteit (NHG, 2004). De diagnostische criteria waarmee clusterhoofdpijn vastgesteld kan worden zijn te  

lezen in figuur 11. 

 
Figuur 11: De diagnostische criteria van de ICHD voor clusterhoofdpijn 
 
Clusterhoofdpijn heeft twee hoofdvormen: 
1. Episodisch: treedt op in 7 dagen tot 1 jaar durende perioden die van elkaar gescheiden zijn door pijnvrije perioden van ≥1 maand 
2. Chronisch: de aanvallen komen langer dan 1 jaar voor zonder dat remissies optreden of met remissies die <1 maand duren 
De hoofdpijn dient alle onderstaande kenmerken te hebben: 
1. hevige unilaterale orbitale18, supraorbitale19, temporale20 pijn die 15 minuten tot 3 uur aanhoudt 
2. frequentie: één aanval per 2 dagen tot acht aanvallen per dag 
3. gaat gepaard met ten minste één van onderstaande verschijnselen: 
  ‐ tranenvloed   ‐ neusverstopping 

‐ rinorroe21   ‐ transpiratie van voorhoofd/gelaat 
‐ miose22   ‐ ptose23 
‐ ooglidoedeem24  ‐ conjuctivale injectie25 
‐ rusteloosheid of agitatie 

Bron: Tabel 9.3 uit Silberstein et al., 2005, p. 161 

                                                            
18 ‘Orbitaal’ betekent ‘Met betrekking tot de oogkas’ (www.encyclo.nl)  
19 ‘Supraorbitaal’ betekent ‘boven de oogkas’ (www.encyclo.nl) 
20 ‘Temporaal’ betekent ‘Aan de zijkant(en) van het hoofd’ (www.encyclo.nl)  
21 ‘Rinorroe’ betekent ‘Loopneus’ (www.encyclo.nl)  
22 ‘Miose’ betekent ‘Vernauwing van de pupil’(www.encyclo.nl)  
23 ‘Ptose’ betekent ‘Verzakking’ (van het ooglid) (www.encyclo.nl) 
24 ‘Oedeem’ betekent ‘Ophoping van vocht’ (www.encyclo.nl)  
25  ‘Conjunctivale injectie’ betekent ‘Zwelling en roodheid van het oog’ (www.encyclo.nl) 
 

De pijn voelt meestal aan alsof er een te strakke band 

om het hoofd zit zoals aangegeven in figuur 10. Het is 

echter  goed  te  behandelen  met  een  eenvoudige 

pijnstiller  (Millea  &  Brodie,  2002).  De  invalidatie  is 

niet  groot  omdat  de  patiënt  vaak  wel  kan 

functioneren, al dan niet op een minder hoog niveau 

dan normaalgesproken (Ferrari & Haan, 2004). Het  is 

echter wel  een  belangrijke  kwaal  omdat  het  zoveel 

mensen treft (Van der Weerd et al., 2004). 

  Figuur 10: De locatie van spanningshoofdpijn 

 

Bron: Figuren 9 en 10 uit Ferrari & Haan (2004), p. 155 



                Determinanten van de effectiviteit van hoofdpijnbehandeling 

© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, Rianne de Heer, oktober 2010                                      76 

 

De aanvallen duren dus korter dan migraineaanvallen maar komen veel vaker voor. Clusterhoofdpijn is nog 

invaliderender  dan  migraine,  volgens  patiënten  die  aan  zowel  clusterhoofdpijn  als  migraine  lijden 

(Silberstein et al., 2005). Ook in vergelijking met andere soorten pijn zoals nierstenen en een bevalling wordt 

clusterhoofdpijn steeds als erger ervaren (Silberstein et al., 2005). De hevigheid van de pijn blijkt wel uit de 

bijnaam:  ‘suicide headache’  (Dodick, Rozen, Goadsby, & Silberstein, 2000). De pijn wordt omschreven als 

borend,  scheurend, brandend  (Silberstein et al., 2005) of  snijdend  (Ferrari & Haan, 2004). Vergelijkingen 

worden gemaakt met ‘een hete pook in het oog’, ‘het gevoel dat het oog eruit wordt gedrukt’ (Silberstein et 

al., 2005, p. 160) of ‘alsof ze met messen in mijn oog roeren’ (Ferrari & Haan, 2004, p. 143). De plaats van de 

pijn is te zien in figuur 12. 

De  aanleg  voor  clusterhoofdpijn  lijkt  erfelijk  te  zijn, 

maar  waarom  een  aanval  op  een  bepaald moment 

optreedt is niet bekend. Wel is er een verband met de 

seizoenen:  veel  clusterhoofdpijnpatiënten  bevinden 

elk  jaar  rond  dezelfde  tijd  in  een  cluster.  Deze 

regelmaat lijkt echter af te nemen naarmate ze langer 

patiënt  zijn  (Dodick et al., 2000). Ook het dag‐nacht 

ritme  heeft  een  invloed,  aangezien  clusteraanvallen 

vaak ’s nachts optreden.  

  Figuur 12: Locatie van clusterhoofdpijn 

 
Bron: Figuur 8 uit Ferrari & Haan (2004), p. 143 
 

Dit  is, meer specifiek, 90 minuten en 3.5 uur na het  inslapen, bij het begin van de REM‐fases  in de slaap 

(rapid eye movement). Dit kan tot slaaptekort  lijden met als gevolg het eerder  intreden van de REM‐fase, 

waardoor er nog meer aanvallen getriggerd worden  (Dodick et al., 2000). Evenals bij migraine  spelen de 

bloedvaten  in de hersenen een  rol bij het ontstaan van de pijn: bij clusterhoofdpijn  is er ook  sprake van 

bloedvatverwijding, maar bovendien ook nog van een te groot drukverschil tussen slagaders en aders. Dit 

veroorzaakt druk op de  zenuwen, wat de pijn  veroorzaakt. PET‐scans  laten echter  zien dat er  zich meer 

afspeelt tijdens een clusteraanval dan alleen druk op de bloedvaten, dus het mechanisme dat de hoofdpijn 

veroorzaakt is complexer dan dat. Waarschuwingssignalen zoals bij migraine zijn er over het algemeen niet, 

maar  bij  enkele  patiënten  zijn  typische migraine‐aura  vastgesteld  (Silberstein, Niknam,  Rozen, &  Young, 

2000).  

Doordat het  zo weinig voorkomt duurt het  soms  lang voordat wordt herkend dat het bij een patiënt om 

clusterhoofdpijn gaat  (Ferrari & Haan, 2004). De behandeling  is echter  tamelijk eenvoudig. Wat erg goed 

helpt  bij  clusterhoofdpijn  is  het  inhaleren  van  zuurstof  via  een  masker.  Ook  een  sumatriptan‐injectie, 

alhoewel een migrainemiddel, heeft een goed effect bij clusterhoofdpijn (Couturier, 2009a).  
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4 Middelenafhankelijke hoofdpijn 

Middelenafhankelijke hoofdpijn  (MAH)  is een vorm van secundaire hoofdpijn  (punt 8  in de  ICHD). Andere 

termen voor dit  type hoofdpijn  zijn middelengeïnduceerde hoofdpijn en medicatieafhankelijke hoofdpijn. 

MAH valt onder de noemer Chronisch Dagelijkse Hoofdpijn  (CDH), waaronder ook onder meer chronische 

migraine  en  chronische  spanningshoofdpijn  vallen  (Diener  &  Limmroth,  2004).  CDH  staat  niet  in  de 

International Classification of Headache Disorders maar de onderliggende aandoeningen wel. MAH  treedt 

op als hoofdpijnpatiënten pijnstillers  tegen hun hoofdpijn slikken, vaak  tegen episodische migraine, en zij 

door  deze  pijnstillers  chronisch  dagelijkse  hoofdpijn  ontwikkelen  (Silberstein  et  al.,  2005).  Een mogelijk 

mechanisme  waardoor  dit  gebeurt,  is  dat  een  patiënt  middelenafhankelijkheid  ontwikkelt,  waarbij  er 

hoofdpijn ontstaat wanneer er  te  lang wordt gewacht met nieuwe pijnstillers. De patiënt slikt vervolgens 

nieuwe pijnstillers  en  komt  in  een  vicieuze  cirkel  terecht. Dit  heet het  rebound‐effect  (Silberstein  et  al., 

2005). MAH wordt gediagnosticeerd als er hoofdpijn aanwezig  is op >15 dagen per maand, de hoofdpijn 

erger  is  geworden  tijdens  de  periode waarin medicatie  is  gebruikt,  en  de  pijn  vermindert  binnen  twee 

maanden  nadat  de medicatie  wordt  gestopt.  Verder  is  er  een  criterium  dat  ergotamine,  triptanen  en 

opioïden minstens 10 dagen per maand  gebruikt moeten worden  gedurende 3 maanden, of eenvoudige 

pijnstillers  op minstens  15  dagen  (Headache  Classification  Subcommittee  of  the  International Headache 

Society, 2004). De mate van  invalidatie  is aanzienlijk, want ondanks dat de ernst van de pijn verschilt per 

patiënt, ligt de frequentie van de hoofdpijn erg hoog. 

Regelmatig worden  in  de  BHK  patiënten  voor  10  tot  14  dagen  opgenomen  om  hun  pijnstillergebruik  te 

stoppen. Paracetamol bijvoorbeeld, heeft de naam ongevaarlijk te zijn maar het komt vaak voor dat mensen 

eraan  verslaafd  zijn.  Dit  gebeurt  ook  bij  andere  soorten  pijnstillers.  Als  de  patiënt  verslaafd  raakt  aan 

middelen  tegen  de  hoofdpijn  kan  hij  of  zij  vervolgens  hoofdpijn  krijgen  van  juist  die middelen  (Van  der 

Weerd et al., 2004). Vreemd genoeg veroorzaken dezelfde pijnstillers geen hoofdpijnklachten bij patiënten 

die  voor  andere  klachten  pijnstillers  slikken  (Diener  &  Limmroth,  2004).  Een  ander  effect  van  de  door 

pijnstillers  geïnduceerde  hoofdpijn  is  dat  deze  ongevoelig  is  voor  preventieve  hoofdpijnmedicatie  en 

aanvalsmedicatie  (Silberstein  et  al.,  2005).  Gevaarlijk  is  niet  zozeer  de  hoeveelheid maar  de  regelmaat 

waarmee pijnstillers geconsumeerd worden (Ferrari & Haan, 2004).  

Van de patiënten van de BHK wordt 10% opgenomen om af te kicken van de pijnstillers.  In de beginjaren 

van de kliniek was dit 15% maar toen kwamen er voornamelijk echte ‘probleemgevallen’, die al jaren in het 

medische circuit liepen. Inmiddels weten ook veel mensen zelf hun weg te vinden naar de kliniek, met een 

verwijzing van een huisarts. De percentages MAH‐patiënten bij andere hoofdpijnklinieken liggen tussen de 5 

en 10%  (Diener & Limmroth, 2004). De pijnstillers waaraan deze patiënten verslaafd zijn, zijn eenvoudige 

analgetica zoals paracetamol, ontstekingsremmers zoals Ibuprofen, opioïden zoals Tramadol en morfine, en 

migrainemiddelen zoals  triptanen en ergotamine. Er zit steeds ongeveer één  jaar  tussen de  invoering van 
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een  nieuw  geneesmiddel  (bijvoorbeeld  een  nieuwe  triptaan)  en  het  verschijnen  van  MAH  (Diener  & 

Limmroth, 2004). 

Pijnstillergebruik is om meerdere redenen problematisch voor hoofdpijnpatiënten. Ten eerste bestaat, zoals 

zojuist genoemd, het gevaar dat juist de pijnstillers die geslikt worden tegen hoofdpijn, de oorzaak van nog 

meer en nieuwe hoofdpijn zijn (Diener & Limmroth, 2004).  

Ten  tweede  zijn  veel mensen  verslaafd  aan  pijnstillers  die  cafeïne  (ofwel  coffeïne)  bevatten.  Zodra  zij 

proberen hun pijnstillergebruik te minderen krijgen ze onttrekkingsverschijnselen, veroorzaakt door zowel 

de  coffeïne  als  de  werkzame  stoffen  van  de  pijnstiller  (Ferrari  &  Haan,  2004),  waardoor  ze  opnieuw 

pijnstillers slikken en het gebruik op peil blijft of zelfs verhoogd wordt.  

Ten  derde maakt  een  hoog  pijnstillergebruik  het  stellen  van  een  juiste  diagnose  erg moeilijk.  Pijnstillers 

kunnen  bijvoorbeeld  de  ‘scherpe  randjes’  van  migraine  afhalen  waardoor  dat  lastiger  als  zodanig  te 

herkennen  is,  en  tegelijkertijd  zorgen  voor  een  chronisch  dagelijkse  hoofdpijn  bovenop  de migraine. Dit 

gemengde  patroon  is  lastig  te  herkennen  en  daarmee  te  behandelen  (Ferrari  &  Haan,  2004).  Resoluut 

afkicken  is de enige optie om méér hoofdpijn te voorkomen en de juiste diagnose te stellen (Silberstein et 

al.,  2005).  Het  duurt  ongeveer  twee  tot  drie  maanden  voordat  het  onderliggende  hoofdpatroon  zich 

stabiliseert en er zichtbaar wordt met welk type hoofdpijn deze patiënt van doen heeft  (Silberstein et al., 

2005).  

De  symptomen  van MAH  zijn  verschillend. Bij hoofdpijnpatiënten met MAH die  geïnduceerd wordt door 

ergotamine  of  analgetica  zijn  de  symptomen  vergelijkbaar  met  spanningshoofdpijn,  terwijl  bij 

migrainepatiënten  met  triptaan‐geïnduceerde  MAH  de  symptomen  meer  lijken  op  migraine  (Diener  & 

Limmroth, 2004). Eén van de dilemma’s bij het gebruik van pijnstillers is het tijdstip van inname. Triptanen 

bijvoorbeeld, werken het beste wanneer ze vroeg in de hoofdpijnfase ingenomen worden. Echter, patiënten 

zijn niet altijd  in staat te herkennen wanneer hoofdpijn zich ontwikkelt tot een migraineaanval: soms blijft 

het bij aura of spanningshoofdpijn en blijft de migraineaanval uit. Het is op zo’n moment belangrijk om niet 

te vroeg triptanen te slikken en zo het gevaar van MAH te verkleinen (Diener & Limmroth, 2004). 

Ongeveer 1% van de bevolking in Noord‐Amerika, Europa en Azië heeft MAH (Lu, Fuh, Chen, Juang, & Wang, 

2001; Wang,  Fuh,  Lu,  2000;  Zwart,  Dyb,  Hagen,  Svebak,  &  Holmen,  2003;  Castillo, Munoz,  Guitera,  & 

Pascual, 1999). Evers en Marziniak (2010) spreken van 0.7‐1.7%. MAH komt meer voor bij vrouwen dan bij 

mannen, wat  te verwachten  is op basis van de hogere prevalentie van hoofdpijn bij vrouwen. Echter, de 

ratio is 1:3.5, wat niet alleen door het sekseverschil in hoofdpijnprevalentie verklaard kan worden (Diener & 

Limmroth, 2004). Hoe dit wel verklaard kan worden, is nog niet goed genoeg onderzocht. 
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Appendix IV: Vragenlijst 

 

Rijksuniversiteit Groningen       Wetenschapswinkel       
         Geneeskunde &         
        Volksgezondheid UMCG 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 

Vragenlijst 
 
 

Een onderzoek naar de effectiviteit van de  
behandeling van de Bonifatius Hoofdpijnkliniek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact: 
Dr. Jelte Bouma 
Coördinator Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid UMCG 
Telefoon: 050‐363 3109 
Email: j.bouma@med.umcg.nl 
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Vragenlijst ten behoeve van het onderzoek naar de invloed van hoofdpijn op kwaliteit van leven. 
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Bonifatius Hoofdpijnkliniek door de Wetenschapswinkel 
Geneeskunde & Volksgezondheid, een gezamenlijk instituut van de Rijksuniversiteit Groningen en het 
UMCG.  
De vragenlijst bevat vragen over o.a. uw hoofdpijn, de behandeling van de Bonifatius Hoofdpijnkliniek en 
over de invloed van hoofdpijn op uw leven.  
In de vragenlijst wordt Bonifatius Hoofdpijnkliniek steeds afgekort tot BHK. Selecteer steeds slechts één 
antwoord, tenzij anders aangegeven. Wilt u er alstublieft op letten alle vragen te beantwoorden? Bij 
voorbaat hartelijk dank. 
 

1 Uw hoofdpijn 
 
1) Had u voor aanvang van de behandeling in de BHK dagelijks hoofdpijn? 

□ Ja 
□ Nee 

 
2) Welk type hoofdpijn had u voor aanvang van de behandeling door de BHK? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 
□ Migraine  
□ Spanningshoofdpijn  
□ Clusterhoofdpijn  
□ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………… 

 
3) Bent u behandeld voor pijnstillerafhankelijke hoofdpijn door de BHK? (Dit betekent dat uw hoofdpijn 

gedeeltelijk of geheel veroorzaakt werd door het gebruik van teveel pijnstillers, waardoor u moest 
stoppen met de pijnstillers. Deze behandeling kan uitgevoerd zijn tijdens een opname in het ziekenhuis of 
thuis.) 

□ Ja 
□ Nee 

 
4) Hoe erg was uw hoofdpijn vóór aanvang van de behandeling in de BHK?  

  Zeer ernstig  Ernstig  Matig  Enigszins  Niet ernstig 
 
1 Intensiteit 

�  �  �  �  � 

   (de hevigheid van de hoofdpijn) 
 
2 Duur 

�  �  �  �  � 

   (de lengte van de hoofdpijnaanval of hoofdpijnperiode) 
 
3 Frequentie 

�  �  �  �  � 

   (het aantal hoofdpijnaanvallen of hoofdpijnperioden) 
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5) Hoe erg is uw hoofdpijn sinds de behandeling in de BHK?  

 
  Zeer ernstig  Ernstig  Matig  Enigszins  Niet ernstig 
1 Intensiteit  �  �  �  �  � 
2 Duur  �  �  �  �  � 
3 Frequentie  �  �  �  �  � 

 
6) Als uit bovenstaande vragen blijkt dat de hoofdpijn erger is geworden (intensiteit, duur en/of 

frequentie), weet u daar de reden van? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7) Hoe zou u uw situatie wat betreft de last die u nu heeft van hoofdpijn, vergeleken met de situatie vóór 

de behandeling willen omschrijven? 
□ Sterk verbeterd 
□ Verbeterd  
□ Gelijk gebleven 
□ Verslechterd 
□ Sterk verslechterd 

 
 

2 Invloed van hoofdpijn op uw leven 
 
Nu worden er een aantal vragen gesteld over de invloed van hoofdpijn op uw leven. Er wordt steeds eerst 
gevraagd naar hoe de situatie nu is, gevolgd door de vraag hoe dit was vóór aanvang van de behandeling. 
 

  Nooit  Zelden  Soms  Zeer 
vaak 

Altijd 

1a Wanneer u hoofdpijn heeft, hoe 
    vaak is de hoofdpijn dan hevig? 

�  �  �  �  � 

 
1b Hoe vaak was dit het geval vóór 
    aanvang van de behandeling? 

�  �  �  �  � 

2a Hoe vaak wordt u door 
     hoofdpijn beperkt in uw 
     vermogen om gebruikelijke 
     dagelijkse activiteiten te doen, 
     zoals het huishouden, werk, 
     studie/opleiding, sociale 
     activiteiten, etc? 

�  �  �  �  � 

 
2b Hoe vaak was dit het geval vóór 
    aanvang van de behandeling? 

�  �  �  �  � 
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Nooit  Zelden  Soms  Zeer 
vaak 

Altijd 

3a Wanneer u hoofdpijn heeft, hoe 
     vaak wenst u dan dat u zou 
     kunnen gaan liggen? 

�  �  �  �  � 

 
3b Hoe vaak was dit het geval vóór 
     aanvang van de behandeling? 

�  �  �  �  � 

4a Hoe vaak in de afgelopen 4 
     weken heeft u zich te moe 
     gevoeld om uw werk of 
     dagelijkse activiteiten te doen 
     vanwege hoofdpijn? 

�  �  �  �  � 

 
4b Hoe vaak was dit het geval vóór 
     aanvang van de behandeling? 

�  �  �  �  � 

5a Hoe vaak in de afgelopen 4 
     weken was u het beu of voelde 
     u zich geïrriteerd vanwege 
     hoofdpijn? 

�  �  �  �  � 

 
5b Hoe vaak was dit het geval vóór 
     aanvang van de behandeling? 

�  �  �  �  � 

6a Hoe vaak in de afgelopen 4 
     weken werd u door hoofdpijn 
     beperkt in uw vermogen om u te 
     concentreren op uw werk of 
     dagelijkse activiteiten? 

�  �  �  �  � 

 
6b Hoe vaak was dit het geval vóór 
     aanvang van de behandeling? 

�  �  �  �  � 

 
3 Behandeling BHK 

 
1) Hoe tevreden bent u over de totale behandelwijze in de BHK? Denk aan ontvangst, 

patiëntvriendelijkheid, tijdsbesteding, expertise, kwaliteit behandelplan, zorg, voorlichting, team, etc. 
 

1    2     3     4     5 
 Zeer ontevreden             Zeer tevreden 

 
2) Hoe tevreden bent u over het totale resultaat van de behandeling door de BHK? Denk aan hoeveelheid 

hoofdpijn, medicijngebruik, algeheel functioneren, kwaliteit van leven, verzuim thuis/werk, 
lichaamsbeweging, geruststelling, etc. 

 
1    2     3     4     5 

 Zeer ontevreden             Zeer tevreden 
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3) Welke veranderingen moest u in het kader van het behandelplan van de BHK doorvoeren in uw 
leefstijl? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Cafeïnegebruik stopzetten 
□ Medicijngebruik verminderen 
□ Regelmaat in slaappatroon brengen 
□ Regelmaat in eetpatroon brengen 
□ Opbouwende lichaamsbeweging 
□ Afvallen 
□ Dieet verbeteren 
□ Beter kunnen ontspannen 
□ Binnen de grenzen van belastbaarheid blijven 
□ Perfectionisme intomen 
□ Werkritme, uren, houding en/of afwisseling in werk aanpassen 
□ Stoppen met roken 

 
4) In hoeverre vindt u dat u zich gehouden heeft aan deze voorschriften? Bij leefstijlveranderingen die u 

niet zijn voorgeschreven kunt u ‘Niet van toepassing’ invullen.   
      

 
Heel 
goed 

Goed  Enigszins  Niet zo 
goed 

Slecht  N.v.t. 

a) Cafeïnegebruik stopzetten  �  �  �  �  �  � 
b) Medicijngebruik 
    verminderen 

�  �  �  �  �  � 

c) Regelmaat in slaappatroon 
    brengen 

�  �  �  �  �  � 

d) Regelmaat in eetpatroon 
    brengen 

�  �  �  �  �  � 

e) Opbouwende 
    lichaamsbeweging 

�  �  �  �  �  � 

f) Afvallen  �  �  �  �  �  � 
g) Dieet verbeteren  �  �  �  �  �  � 
h) Beter kunnen ontspannen  �  �  �  �  �  � 
i) Binnen de grenzen van 
   belastbaarheid blijven 

�  �  �  �  �  � 

j) Perfectionisme intomen  �  �  �  �  �  � 
k) Werkritme, uren, houding 
   en/of afwisseling in werk 
   aanpassen 

�  �  �  �  �  � 

l) Stoppen met roken  �  �  �  �  �  � 
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5) Hoeveel effect hadden volgens u de verschillende aspecten van de behandeling? Bij 

leefstijlveranderingen die u niet zijn voorgeschreven kunt u ‘Niet van toepassing’ invullen. 
 

 
Heel 
veel 
effect 

Veel 
effect 

Enigszins 
effect 

Niet zo 
Veel 
effect 

Geen 
effect 

N.v.t. 

a) Cafeïnegebruik stopzetten  �  �  �  �  �  � 
b) Medicijngebruik 
    verminderen 

�  �  �  �  �  � 

c) Regelmaat in slaappatroon 
    brengen 

�  �  �  �  �  � 

d) Regelmaat in eetpatroon 
    brengen 

�  �  �  �  �  � 

e) Opbouwende 
    lichaamsbeweging 

�  �  �  �  �  � 

f) Afvallen  �  �  �  �  �  � 
g) Dieet verbeteren  �  �  �  �  �  � 
h) Beter kunnen ontspannen  �  �  �  �  �  � 
i) Binnen de grenzen van 
   belastbaarheid blijven 

�  �  �  �  �  � 

j) Perfectionisme intomen  �  �  �  �  �  � 
k) Werkritme, uren, houding 
   en/of afwisseling in werk 
   aanpassen 

�  �  �  �  �  � 

l) Stoppen met roken  �  �  �  �  �  � 
 
6) Hoe vaak gebruikte u medicatie tegen hoofdpijn vóór aanvang van de behandeling in de BHK? Het gaat 

hier alleen om behandeling van de pijn, niet om medicatie die als doel heeft hoofdpijn te voorkomen. 
□ Minder dan 2 keer per week 
□ 2 keer per week of vaker 
 

7) Hoe vaak gebruikt u nu medicatie tegen hoofdpijn? Het gaat hier alleen om behandeling van de pijn, 
niet om medicatie die als doel heeft hoofdpijn te voorkomen. 

□ Minder dan 2 keer per week 
□ 2 keer per week of vaker 

 
8) Wanneer was uw laatste contact met de BHK?  

Jaar:    20…… 
Maand: 

□ Januari   � Mei      � September 
□ Februari    � Juni      � Oktober 
□ Maart      � Juli      � November   
□ April      � Augustus    � December   
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9) Hoe beoordeelt u in het algemeen de kwaliteit van uw leven? (hoe tevreden bent u met uw leven, alles 

bijeen genomen?) Dit kunt u aangeven door een cijfer te omcirkelen. 
 
    1  2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Slechtst mogelijke               Best mogelijke 
kwaliteit van               kwaliteit van 
leven                   leven 

 
10) Hoe beoordeelde u uw kwaliteit van leven voor aanvang van de   behandeling door de BHK? 

 
    1  2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Slechtst mogelijke               Best mogelijke 
kwaliteit van               kwaliteit van 
leven                   leven 

 
 

4 Gevoelens 
 
Wij willen graag weten hoe u zich de laatste tijd heeft gevoeld. U kunt de vragen beantwoorden door het 
antwoord dat het meest op u van toepassing is te omcirkelen. Het gaat bij deze vragen om hoe u zich de 
laatste tijd (in het bijzonder de afgelopen 4 weken) voelde, dus niet hoe u zich in het verleden heeft gevoeld. 
 
1) Ik voel me de laatste tijd gespannen.   

1 meestal                       
2 vaak                       
3 af en toe, soms                     
4 helemaal niet 

 
2) Ik geniet nog steeds van de dingen waar ik vroeger van genoot.    

1 zeker zo veel                     
2 niet helemaal zoveel                   
3 weinig                       
4 eigenlijk helemaal niet 

 
3) Ik krijg de laatste tijd het angstige gevoel alsof er elk moment iets 
     vreselijks kan gebeuren.               

1 heel zeker en vrij erg   
2 ja, maar niet zo erg                   
3 een beetje, maar ik maak me er geen zorgen over         
4 helemaal niet 
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4) Ik kan lachen en de dingen van de vrolijke kant zien.     

1 net zoveel als vroeger                  
2 niet zo goed meer nu                  
3 beslist niet zoveel als vroeger                
4 helemaal niet 

 
5) Ik maak me de laatste tijd ongerust.          

1 heel erg vaak                     
2 vaak                       
3 af en toe                     
4 zelden of nooit 

 
6) Ik voel me de laatste tijd opgewekt.          

1 helemaal niet                    
2 niet vaak                     
3 soms                       
4 meestal 

 
7) Ik kan de laatste tijd rustig zitten en me ontspannen.       

1 zeker                       
2 meestal                     
3 niet vaak                     
4 helemaal niet 

 
8) Ik voel me de laatste tijd alsof alles moeizamer gaat.       

1 bijna altijd                     
2 heel vaak                     
3 soms                       
4 helemaal niet 

 
9) Ik krijg de laatste tijd een soort benauwd, gespannen gevoel   
     in mijn maag.   
  1 helemaal niet                    

2 soms                       
3 vrij vaak                       
4 heel vaak 

 
10) Ik heb de laatste tijd geen interesse meer in mijn uiterlijk.    

1 zeker                       
2 niet meer zoveel als ik zou moeten               
3 mogelijk wat minder                   
4 evenveel interesse als voorheen 

 
11) Ik voel me de laatste tijd rusteloos.           

1 heel erg                     
2 tamelijk veel                     
3 niet erg veel                     
4 helemaal niet 
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12) Ik verheug me van tevoren al op dingen.         

1 net zoveel als vroeger                  
2 een beetje minder dan vroeger               
3 zeker minder dan vroeger                 
4 bijna nooit 

 
13) Ik krijg de laatste tijd plotseling gevoelens van angst of paniek.     

1 zeer vaak                     
2 tamelijk vaak                     
3 niet erg vaak                     
4 helemaal niet 

 
14) Ik kan van een goed boek genieten, of van een radio‐ of 
       televisieprogramma.   

1 vaak                   
2 soms                       
3 niet vaak                       
4 zelden 

 
5 Invloed op de hoofdpijn 

 
U vindt hieronder een aantal uitspraken over de wijze waarop mensen met hoofdpijn om kunnen gaan. Wilt 
u elke uitspraak zorgvuldig lezen en aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de uitspraak. Dit 
doet u door het getal ernaast te omcirkelen dat het best uw mening weergeeft. Gebruik de onderstaande 
schaal hierbij als richtlijn. Gaarne per vraag één getal omcirkelen. Dit is een vragenlijst naar persoonlijke 
opvattingen, daarom zijn er geen foute of goede antwoorden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

             

1) Ik kan ervoor zorgen dat zelfs erge hoofdpijn 
    mijn dag niet verstoort door anders op 
    hoofdpijn te reageren. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2) In sommige situaties kan ik niets doen om 
    hoofdpijn te voorkomen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3) Ik kan de hevigheid van de hoofdpijn 
    verminderen door te ontspannen 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4) Er zijn dingen die ik kan doen om hoofdpijn 
    te verminderen. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
 
 

             

Absoluut  
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oneens 

Behoorlijk 
mee 

oneens 

Enigszins 
mee 

oneens 

Neutraal 

 

 

Enigszins 
mee eens 

 

Behoorlijk 
mee eens 

 

Absoluut 
mee eens 

 

Absoluut  
mee 

oneens 

Behoorlijk 
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mee 

oneens 
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5) Ik kan hoofdpijn voorkomen door uitlokkers 
    van hoofdpijn te herkennen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

6) Als ik eenmaal hoofdpijn heb is er niets dat ik 
    kan doen om het te verminderen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

7) Wanneer ik gespannen ben, kan ik hoofdpijn 
    voorkomen door de spanning onder controle 
    te krijgen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

8) Ik kan niets doen om de pijn van hoofdpijn te 
    verminderen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

9) Als ik elke dag bepaalde dingen doe, kan ik 
    het aantal keren dat ik hoofdpijn zal hebben 
    verminderen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

10) Als ik de hoofdpijn op tijd merk, kan ik de 
      hoofdpijn vaak stoppen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

11) Ik kan niets doen om te voorkomen dat een 
      lichte hoofdpijn overgaat in zware hoofdpijn. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

12) Ik kan hoofdpijn voorkomen door anders op 
      stress te reageren. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

13) Ik kan iets doen om de invloed die hoofdpijn 
      op mijn leven heeft in de hand te houden. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

14) Ik heb geen invloed op de spanning die 
      mijn hoofdpijn veroorzaakt. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

15) Ik kan iets doen om de duur van een 
      hoofdpijnaanval of ‐periode te beperken. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

16) Wat ik ook doe, hoofdpijn verstoort mijn dag 
      altijd. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

17) Wanneer ik niet teveel stress heb, kan ik 
      hoofdpijn vaak voorkomen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

18) Wanneer ik hoofdpijn voel aankomen, is er 
      niets dat ik kan doen om het te stoppen. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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19) Ik kan ervoor zorgen dat een lichte 
      hoofdpijn mijn dag niet verstoort door 
      anders op hoofdpijn te reageren. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

20) Als ik teveel stress heb, is er niets dat ik 
      kan doen om hoofdpijn te voorkomen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

21) Ik kan dingen doen waardoor de hoofdpijn 
      niet zo erg lijkt te zijn. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

22) Er zijn dingen die ik kan doen waarmee ik 
      hoofdpijn kan voorkomen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

23) Als ik van slag ben, is er niets dat ik kan 
      doen om de hoofdpijn te beïnvloeden. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

24) Ik kan de hevigheid van hoofdpijn 
      verminderen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

25) Ik kan dingen doen om met mijn hoofdpijn 
      om te gaan. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 

6 Omgaan met de hoofdpijn 
 
In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? Als er naar ‘mijn ziekte’ wordt gevraagd, denkt 
u dan aan uw hoofdpijnklachten. 
 

 
Niet  Een 

beetje 
In sterke 
mate 

Helemaal 

1) Ik kan de problemen, die mijn ziekte 
    met zich mee brengt aan.  

�  �  �  � 

2) Ik heb met de ziekte leren leven.  �  �  �  � 

3) Ik heb de beperkingen van mijn 
    ziekte leren aanvaarden. 

�  �  �  � 

4) Ik kan mijn ziekte goed accepteren.  �  �  �  � 

5) Ik denk dat ik de problemen van 
    mijn ziekte aan kan, zelfs als de 
    ziekte erger wordt. 

�  �  �  � 

6) Ik kan goed met mijn ziekte 
    omgaan. 

�  �  �  � 

 

Absoluut  
mee 

oneens 

Behoorlijk 
mee 

oneens 

Enigszins 
mee 

oneens 

Neutraal 

 

 

Enigszins 
mee eens 

 

Behoorlijk 
mee eens 

 

Absoluut 
mee eens 
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7 Steun van anderen 

 
Bij de volgende vragen gaat het erom in welke mate het gedrag, de reactie van mensen waar u mee omgaat, 
afwijkt van wat u zou wensen. Het is de bedoeling dat u bij de vragen denkt aan alle mensen waar u mee 
omgaat (dus het geheel van familieleden, vrienden, kennissen, buren, collega’s etcetera). Wilt u een kruisje 
zetten in het hokje dat het best bij u past. 
 
1 Mis ik, zou ik graag meer willen 
2 Mis ik niet echt, maar het zou prettig zijn als het iets vaker gebeurde 
3 Precies goed zo; ik zou niet vaker of minder vaak willen 
4 Gebeurt te vaak; het zou prettig zijn als het minder vaak gebeurde 
 
Gebeurt het wel eens dat mensen: 
  1  2  3  4 

1) u aanhalen  �  �  �  � 

2) u om raad vragen  �  �  �  � 

3) u een ruggesteuntje geven  �  �  �  � 

4) u laten merken wat er van u verwacht wordt  �  �  �  � 

5) u ergens heen brengen  �  �  �  � 

6) u opmonteren / opvrolijken  �  �  �  � 

7) u knuffels / liefkozingen geven  �  �  �  � 

8) u een luisterend oor bieden  �  �  �  � 

9) u vragen ergens aan mee te doen  �  �  �  � 

10) u een duwtje in de goede richting geven  �  �  �  � 

11) u goede raad geven  �  �  �  � 

12) aan u spulletjes of een klein bedrag lenen  �  �  �  � 

13) u zomaar opbellen of een praatje met u maken  �  �  �  � 

14) u complimenten geven  �  �  �  � 

15) u in vertrouwen nemen  �  �  �  � 

16) u om hulp vragen  �  �  �  � 

17) u zeggen dat u moet volhouden  �  �  �  � 

18) u informatie geven over waar u iets kunt krijgen  �  �  �  � 

19) gezellig bij u op bezoek komen  �  �  �  � 
20) u hulp bieden in bijzondere gevallen, zoals bij  
      ziekte, verhuizing, kinderen uitbesteden 

�  �  �  � 

21) aan u grote dingen zoals een auto of een groot  
      bedrag lenen 

�  �  �  � 

22) u advies geven bij allerlei huishoudelijke  
      probleempjes 

�  �  �  � 

23) samen met u gaan winkelen, naar een film of  
      wedstrijd gaan, of zomaar een dagje uit gaan 

�  �  �  � 
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1 Mis ik, zou ik graag meer willen 
2 Mis ik niet echt, maar het zou prettig zijn als het iets vaker gebeurde 
3 Precies goed zo; ik zou niet vaker of minder vaak willen 
4 Gebeurt te vaak; het zou prettig zijn als het minder vaak gebeurde 
         

  1  2  3  4 

24) genegenheid voor u tonen  �  �  �  � 

25) u opbouwende kritiek geven  �  �  �  � 

26) u troosten  �  �  �  � 

27) u laten begrijpen waarom u iets niet goed deed  �  �  �  � 

28) uw advies opvolgen  �  �  �  � 

29) u helpen uw problemen te verhelderen  �  �  �  � 

30) uw sterke punten naar voren halen  �  �  �  � 

31) u informatie over uw gedrag geven  �  �  �  � 
32) u praktische hulp bieden bij alledaagse dingen,  
      zoals in het huishouden of bij een klusje 

�  �  �  � 

33) u uitnodigen voor een feestje of etentje  �  �  �  � 

34) u geruststellen  �  �  �  � 
 
 

8 Overige vragen 
 
1) Wat is uw geslacht? 

□ Man 
□ Vrouw 

 
2) Wat is uw leeftijd? 
 

……………… 
 
3) Wie was uw behandelend neuroloog? (meerdere antwoorden   mogelijk) 

□ Dokter Lebbink 
□ Dokter Spierings 
□ Dokter Sulter 

 
4) Hoe ver bent u in uw behandeling? 

□ Alleen intakegesprek gehad 
□ Intakegesprek gehad en in behandeling 
□ Uitbehandeld 
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5) Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (één antwoord mogelijk) 

□ Basisonderwijs (lagere school, speciaal basisonderwijs) 
□ Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO‐

praktijk/gemengde leergang) 
□ Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO‐kort, VMBO‐

theoretische leerweg) 
□ Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO‐lang, MTS, 

MEAO, BOL, BBL, INAS) 
□ Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, 

Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 
□ Hoger beroepsonderwijs (zoals HTS, HEAO, HBO, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 
□ Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
□ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………. 

 
6) Hoe ziet uw thuissituatie eruit? (één antwoord mogelijk) 

□ Alleenstaand 
□ Met partner, zonder kinderen 
□ Met partner en kinderen 
□ Met kinderen, zonder partner 
□ Inwonend bij ouders zonder broers en/of zussen 
□ Inwonend bij ouders met broers en/of zussen 
□ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………. 

 
7) Wat is uw dagelijkse bezigheid? (één antwoord mogelijk) 

□ Betaalde baan voor ……… uur in de week 
□ Onbetaalde baan (incl. huishouden) 
□ Gepensioneerd 
□ Arbeidsongeschikt 
□ Student 
□ Scholier 
□ Werkloos/werkzoekend 
□ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………. 

 
Dit was de laatste vraag. Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze vragenlijst. Indien u nog iets op 
wilt merken, dan kan dat hieronder of op de achterzijde van de pagina. 
 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…… 
 
….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………….… 
 
….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………….…….… 
 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………….…….……. 
 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………….…….……. 
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Appendix V: Overzicht HADS in ander onderzoek 
In de volgende tabellen wordt steeds de gemiddelden en, tussen haakjes, de standaarddeviaties uit ander 

onderzoek gepresenteerd. Deze tabellen zijn iets versimpeld en bewerkt voor een makkelijke vergelijking. 

Bij de hoofdpijnpatiënten was de gemiddelde angstscore 5.6 en de depressiescore 4.4.  

 
1. Spinhoven et al. (1997, p. 366). Nederland. 
 
Table 1. Group characteristics 

  Anxiety  Depression 
General population 18‐65 years  5.1 (3.6)  3.4 (3.3) 
General population 57‐65 years  3.9 (3.5)  3.7 (3.3) 
General population >65 years  3.9 (3.6)  4.6 (3.6) 
General practice patients  6.2 (3.8)  3.7 (3.4) 
General medical patients  6.5 (4.2)  5.0 (4.2) 
Psychiatric out‐patients  11.1 (4.7)  9.3 (5.2) 

 

Groep  1  en  2  bestaat  uit  ingeschreven  patiënten  van  12  huisartsenpraktijken  in  de  drie  noordelijke 

provincies. Groep 3 bestaat uit  ingeschreven patiënten van een huisartsenpraktijk  in een klein dorp  in het 

westen van het land. Groep 4 bestaat uit patiënten die contact opnamen met hun huisarts. Groep 5 bestaat 

uit  patiënten met  onverklaarde  symptomen  die  behandeld  werden  in  het  LUMC.  Groep  6  bestaat  uit 

mensen die verwezen zijn naar een psychiatrische kliniek in Leiden. 

De gezonde groepen (1 t/m 3) zijn minder angstig dan de hoofdpijnpatiënten en de groepen die medische 

hulp zoeken zijn juist angstiger. Voor depressief  is het patroon  iets onregelmatiger, daar scoren groep 1, 2 

en 4  lager dan de hoofdpijnpatiënten, en groep 3, 5 en 6 hoger. De psychiatrische patiënten  scoren veel 

hoger dan alle anderen, wat niet onverwacht is. 

 
2. Lisspers et al. (1997, p. 283). Zweden.  
 
Table 2. Mean scores, standard deviations (SD) and distributions on the HAD scale 

  Anxiety  Depression 
Total   4.6 (3.7)  4.0 (3.5) 
Female subjects  4.8 (3.8)  3.8 (3.4) 
Male subjects  4.3 (3.6)  4.3 (3.6) 

 
Deze steekproef is getrokken uit de algehele Zweedse populatie in de regio Jämtland. De respondenten uit 

dit onderzoek zijn, zowel totaal als uitgesplitst naar mannen en vrouwen, minder depressief en angstig dan 

de hoofdpijnpatiënten. 
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3. Johnston, Pollard, & Hennessey (2000, p. 582). Verenigd Koninkrijk. 
 
Table 2 Mean scores, standard deviations, and internal consistency (Cronbach's a) for HADS overall and subscales for different 
populations and situations 

    Anxiety  Depression 
Breast clinic  First visit  8.3 (3.8)  3.6 (3.1) 
  Second visit  6.1 (4.1)  2.9 (3.0) 
  Radiotherapy  5.9 (4.7)  3.2 (3.3) 
Myocardial infarction  2 months*  5.9 (5.2)  4.3 (3.9) 
  6 months  4.9 (4.8)  3.7 (3.6) 
  12 months  4.9 (5.0)  4.0 (4.2) 
Stroke  1 months  7.4 (4.1)  7.0 (4.0) 
  6 months  7.4 (5.0)  6.4 (4.2) 

Nb. Myocardial infarction = hartaanval. *Aantal maanden sinds ontslag uit ziekenhuis. 
 
Patiënten met borstkanker zijn angstiger maar minder depressief dan de hoofdpijnpatiënten. Mensen die 

een hartaanval hebben gehad zijn  in eerste  instantie angstiger dan de hoofdpijnpatiënten maar worden  in 

verloop  van  tijd minder  angstig.  Zij  zijn minder  depressief  dan  de  hoofdpijnpatiënten. Mensen  die  een 

beroerte hebben gehad zijn angstiger én depressiever dan de hoofdpijnpatiënten. 

 
4. Quintana et al. (2003, p. 218). Spanje.  
 
Table 1. Sociodemographic characteristics and HADS results of the entire sample by diagnostic group (n = 685) 

  Anxiety  Depression 
Ulcerative colitis  6.8* (4.7)  4.0* (4.1) 
Crohn's disease  6.5   (4.0)  3.6* (3.3) 
Eating disorder  12.1* (4.7)  7.9* (5.1) 
COPD  5.9   (3.3)  4.7* (3.0) 
Asthma  7.3* (3.7)  3.9* (3.7) 
Controls  6.8   (3.4)  2.4   (2.3) 
Total  7.7   (4.5)  4.2   (4.0) 

* Statistically significant differences between the pathology group and the controls (P<0.05), after adjustment by age and gender. 
 
Deze vragenlijst  is afgenomen  in het ziekenhuis van Galdakao, Spanje. Vreemd genoeg zijn niet alleen alle 

patiënten, maar ook de controlegroep angstiger dan de hoofdpijnpatiënten. Echter, alle groepen zijn minder 

depressief,  met  uitzondering  van  mensen  met  een  eetstoornis  en  COPD.  In  totaal  zijn  de  Spaanse 

respondenten angstiger maar minder depressief dan de hoofdpijnpatiënten. 
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5. Michopoulos et al. (2008, p. 6). Griekenland. 
 
Table 2: Patient psychometric data 

  Anxiety  Depression 
Inpatients  5.2 (4.2)  7.3 (4.7) 
Outpatients  8.7 (4.3)†  7.3 (3.8) 
Controls  5.1 (3.7)*  3.9 (3.1)*† 
Total  5.8 (4.2)  5.5 (4.1) 

*p < 0.001 in t test patients vs controls; † p < 0.001 in ANOVA inpatients vs outpatients vs controls. 
 
Deze vragenlijst  is afgenomen op de afdeling  Internal Medicine and Surgical Departments  in het  'Attikon' 

ziekenhuis  in  Athene.  Opgenomen  patiënten  zijn  minder  angstig  maar  depressiever  dan  de 

hoofdpijnpatiënten en poliklinische patiënten zijn angstiger én depressiever. De controlegroep scoort lager 

dan de hoofdpijnpatiënten op angst en depressie, en alles  samengenomen  zijn de Griekse  respondenten 

angstiger en depressiever dan de hoofdpijnpatiënten. 

 


