
MIGRAINE  
HEEFT VELE 
GEZICHTEN.

VRAAG RAAD AAN UW ARTS  
OF APOTHEKER

H E BT  U  N E T  A LS  
1  O P  D E  7  M E N S E N  

L AST  VA N  M I G R A I N E*?

12-17 SEPTEMBER 2022
m i g r a i n e  -  i n f o . b e

10e E
D
I
T
I
E



WAT IS MIGRAINE?
Een migraineaanval kan uit 4 fasen bestaan.

ANDERE SOORTEN HOOFDPIJN
Naast migraine bestaan er ook nog andere soorten hoofdpijn.

Fase 1: waarschuwingsfase
Niet iedereen heeft zo’n waarschuwingsfase of is er zich bewust van.  
Enkele uren tot enkele dagen voor het begin van de hoofdpijn kunt u een 
combinatie van deze symptomen voelen: moeheid, nekpijn, concentratie- 
verlies, gevoeligheid aan geluid of licht, misselijkheid, moeilijk zicht, de 
behoefte om veel te gapen en bleekheid.

Fase 2: aurafase
Niet iedereen met migraine heeft ooit een aura, en een aura is niet 
noodzakelijk aanwezig bij elke aanval. Een aura is een signaal van de 
hersenen en houdt meestal 5 tot 60 minuten aan. U ziet mogelijk blinde 
vlekken, fel licht of lichtflitsen of gekleurde zigzaglijnen, meestal aan  
één kant. Soms ziet u dubbel of wazig. Er kunnen ook tintelingen of 
gevoelloosheid optreden. Moeite met spreken kan ook voorkomen.

Fase 3: hoofdpijnfase
Een migraineaanval duurt gewoonlijk iets minder dan 1 dag, maar  
kan tot 3 dagen duren. Duurt een aanval korter dan 4 uur of  
langer dan 72 uur, dan heeft u wellicht geen migraine.  Migrainehoofdpijn 
kan heel hevig zijn. De pijn kan zich aan één kant van uw hoofd situeren, 
maar ook aan beide kanten. Vaak zit de pijn aan de voorkant of  
bij de slaap. De pijn is meestal kloppend of bonzend en verergert bij 
beweging. Misschien bent u misselijk en moet u zelfs (bijna) braken.  
Licht en geluid kunnen ondraaglijk worden en u bent misschien ook het 
liefst alleen in een donkere en stille omgeving.

Fase 4: herstelfase
De hoofdpijn vermindert. U kan weer moe, prikkelbaar, neerslachtig zijn en 
moeite hebben om u te concentreren.

PRAAT EROVER! 
Veel migrainepatiënten twijfelen 
om naar de dokter te gaan. 
Misvattingen over migraine zijn 
een deel van de oorzaak. Je 
staat er niet alleen voor met uw 
migraine. Praat erover met uw arts 
of apotheker. Die zal u helpen uw 
aandoening beter te begrijpen, en 
geschikte oplossingen te vinden 
om uw aanvallen 
minder intens en 
minder frequent 
te maken. 

Spanningshoofdpijn

De meeste mensen hebben wel 
eens last van spanningshoofdpijn. 
Dit type hoofdpijn is zelden of nooit 
ernstig, maar het kan u wel hinderen 
bij dagelijkse activiteiten. U voelt 
een beklemmende of drukkende 
pijn, vaak aan beide kanten van uw 
hoofd. De pijn is gewoonlijk matig, 
maar kan ook hevig zijn.

Chronische dagelijkse 
hoofdpijn
Treedt uw hoofdpijn zeer vaak op 
(meer dan 15 dagen per maand 
gedurende meer dan 3 maanden), 
dan is er sprake van chronische 
dagelijkse hoofdpijn. De pijn is 
dikwijls dof. Ook vermoeidheid, 
misselijkheid, prikkelbaarheid en 
slaapproblemen zijn mogelijke 
symptomen. Vaak duiken die 
signalen op wanneer spannings- 
hoofdpijn chronisch wordt.

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn bestaat uit  
korte aanvallen van zeer hevige, 
eenzijdige hoofdpijn, vaak  
in of rond het oog. Gewoonlijk duikt 
dit type hoofdpijn op zonder 
waarschuwing. Mannen lopen  
3 keer meer risico dan vrouwen.

Bron: Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International 
Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. 
doi:10.1177/0333102417738202. PMID: 29368949.
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Tevredenheids-
graad van patiënten 

die een gezondheids- 
professional

consulteerden voor 
hun migraine.



CHIARA 
21 jaar,  
alleenstaand,  
student milieubeheer

ANITA 
62 jaar, moeder van 3 kinderen, 
gepensioneerde secretaresse

MALIK 
34 jaar, vader van  
2 jonge kinderen,  
bediende in een bank

MIGRAINE HEEFT MEER DAN ÉÉN GEZICHT. 

Mijn migraine begon toen ik op Erasmus ging naar Kopenhagen. Eerst wist ik niet wat er mis 
was. Alle lessen waren in het Engels, wat erg stressvol was omdat ik niet alles begreep.  
In die tijd ging ik veel uit met de andere studenten en begon ik te roken. Geleidelijk aan merkte 
ik dat ik steeds vaker hoofdpijn had, soms wel een of twee dagen per week. Ik voelde me 
leeggezogen, depressief. Dus ik lag in bed in het donker, surfend op mijn smartphone. Ik wist niet 
echt wat ik moest doen.  
De anderen noemden me een watje. En mijn familie zei dat ik moest studeren in plaats van uit 
te gaan. Ik had het gevoel dat ze mijn situatie niet begrepen of minimaliseerden en ik voelde me 
heel alleen. Uiteindelijk besloot ik met mijn huisarts te praten toen ik terug in België was. Ze had 
snel door wat er speelde: migraine. Ze legde me uit dat het een echte ziekte was die ook jonge 
mensen kon treffen. Toen ik mijn levensstijl analyseerde, realiseerde ik me dat migraine vaak 
optrad op dagen dat ik niet genoeg geslapen had.  
Beginnen met roken terwijl ik de pil nam, was waarschijnlijk de uitlokkende factor. Daarna 
schreef ze me pleisters voor om te stoppen met roken en aangepaste pijnstillers om de 
aanvallen te verlichten. Sindsdien let ik meer op mijn levensstijl en de migraineaanvallen komen 
veel minder vaak voor. 

Het begon met de komst van ons eerste kind, dat in onze kamer sliep. Door het gehuil was 
mijn slaap niet optimaal. We hadden net ons appartement gekocht en zaten midden in  
de renovatie, wat ook niet hielp. En op het werk probeerde ik mezelf te bewijzen om  
een promotie te krijgen. Mijn leven was echt als een wervelwind.  
Elk weekend was het hetzelfde: zodra ik in de sofa ging zitten, kreeg ik een bonzende 
hoofdpijn, alsof iemand me op mijn slapen aan het slaan was. Ik kon niet tegen lawaai en 
felle lichten maakten me misselijk. Het kon het hele weekend duren. Mijn lichaam vertelde 
me gewoon dat ik mijn limiet had bereikt. Maar dat realiseerde ik me pas later.  
In het begin maakte ik me geen zorgen over de hoofdpijn. Ik besefte dat ik meer gestrest 
was dan gewoonlijk en ik zei tegen mezelf dat als het werk af was en ons kindje zijn eigen 
kamer had, het beter zou gaan. Ik heb er niet eens aan gedacht om naar de dokter te gaan. 
Wat had het voor zin, ik wist al wat ik daar zou horen. Dus ging ik naar de apotheek om wat 
pijnstillers en vitaminen te halen en beet ik op mijn tanden. Maar de aanvallen begonnen 
geleidelijk aan de bovenhand te krijgen. Ik begon mijn sociale leven op te geven en mijn 
vrouw trok aan de alarmbel.  
Ik ben naar een dokter geweest en dat heeft geholpen. Ik heb mijn schema aangepast om 
een beter evenwicht tussen werk- en privéleven te hebben. Ik ben ook begonnen met padel, 
wat me helpt om mijn stress te kanaliseren. Het is nog steeds niet ideaal, maar ik kan mijn 
migraine nu beter beheersen en ik ga regelmatig naar de dokter.

Toen mijn migraine begon, werd er nog niet zo over gesproken als nu. In mijn jonge jaren 
had ik zeer pijnlijke maandstonden die gepaard gingen met hevige hoofdpijn. Die was 
het gevolg van hormoonschommelingen tijdens mijn cyclus. Anticonceptiepillen waren 
nog niet zo goed gedoseerd als tegenwoordig.  
Ik begon verschillende pijnstillers te proberen. Sommige werkten, maar hoe vaker ik ze 
nam, hoe minder effectief ze werden. Dus nam ik er steeds meer. Het was een vicieuze 
cirkel. De hoofdpijn werd pijnlijker en kwam vaker voor, en mijn levenskwaliteit leed 
eronder. Ik moest vaak in het donker liggen of vrij nemen van mijn werk.  
Volgens mijn baas was dat een 'vrouwentrucje' om zo weinig mogelijk te werken.  
De enige keer dat mijn migraineaanvallen bijna verdwenen, was toen ik zwanger was. 
Uiteindelijk besloot ik naar een neuroloog te gaan. Hij was zeer begripvol voor mijn 
chronische migraine en de slechte gewoonten die ik had ontwikkeld, zoals zelfmedicatie. 
Hij schreef een echte behandeling op maat voor en beetje bij beetje werden mijn 
aanvallen minder frequent. Vandaag zie ik zelf de waarschuwingssignalen en reageer ik 
erop. Ik drink meer water, ga vroeger naar bed, vermijd zware maaltijden en te veel 
prikkels. En wat mij ook erg helpt: zodra ik migraine voel opkomen, ga ik een half uurtje 
naar het park om wat frisse lucht te happen. Eigenlijk heb ik bijna geen behandeling 
nodig. En ik neem alleen mijn toevlucht tot medicijnen bij zwaardere aanvallen.

•  Meer dan 1 op de 10 jonge  
migrainepatiënten* heeft elke week 
last van migraine.

•  Bij 20- tot 35-jarigen* zijn  
de triggers voor migraine vaak 
sigaretten, de menstruatiecyclus, 
alcohol, uitdroging en tijd  
doorbrengen voor beeldschermen.

•  Migraine beïnvloedt je leven.  
57%* van de migrainepatiënten 
geeft aan weinig energie te hebben, 
46%* heeft een beperkte levens- 
kwaliteit en 36%* voelt zich 
depressief.

GOED OM TE WETEN!

•  De stress van het gezinsleven  
speelt voor 38%* van de ouders een 
rol bij migraine, tegenover 24%* van 
de mensen zonder kinderen.

•  De 3 belangrijkste symptomen 
van migraine zijn hoofdpijn (73%*), 
gevoeligheid voor licht (54%*) en 
gevoeligheid voor lawaai (52%*)

•  Slechts 1 op de 2* migraine- 
patiënten vindt het nodig een arts 
te raadplegen. 40%* denkt dat ze 
hun migraine kunnen beheersen 
door gewoon hun voeding of  
levensstijl aan te passen.

 

•  54%* van de migrainepatiënten 
boven de 55 jaar slaagt erin hun 
migraine beter onder controle  
te houden dan in het begin van  
hun ziekte.

•  32%* van de migrainepatiënten 
probeerde eerst met vallen en 
opstaan doeltreffende medicatie 
te vinden, voordat ze zich tot een 
specialist wendden.

•  De 3 methoden die hen helpen  
hun symptomen beter onder controle 
te houden zijn: voldoende water 
drinken (39%*), hun slaappatroon 
aanpassen (36%*) en stress  
vermijden (33%*).

GOED OM TE WETEN!

GOED OM TE WETEN!

* Bron: studie uit 2021 uitgevoerd door GSK 
Consumer Healthcare


