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De herziene standaard ’Hoofdpijn’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft richtlijnen voor de
diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en volwassenen met hoofdpijn.1 Onder hoofdpijn wordt in deze
standaard verstaan spanningshoofdpijn, migraine, ’medicatieovergebruikshoofdpijn’ ofwel medicatieafhankelijke
hoofdpijn en clusterhoofdpijn.
Achtergrond. Op het spreekuur van de huisarts is hoofdpijn één van de meest voorkomende klachten, zowel bij
volwassenen als bij kinderen.2 Spanningshoofdpijn komt verreweg het meeste voor, gevolgd door migraine.3-5 Deze
vormen van hoofdpijn komen met name voor bij vrouwen en op jongere leeftijd. Bij kinderen vanaf zes jaar komt zowel
spanningshoofdpijn als migraine voor. Clusterhoofdpijn komt weinig voor in de algemene bevolking.6 7 Deze vorm van
hoofdpijn komt vaker voor bij mannen en de prevalentie hiervan neemt af met het stijgen van de leeftijd. Enkele
procenten van de algemene bevolking heeft een chronische vorm van hoofdpijn, waarbij naar schatting ongeveer de
helft tot twee derde medicatieafhankelijke hoofdpijn heeft (Gebu 2011; 45: 25-29).8
Niet-medicamenteuze therapie. Bij spanningshoofdpijn kunnen veranderingen in leefstijl, met als doel een beter
evenwicht tussen belastbaarheid en belasting, en een gezonde leefstijl een gunstig effect hebben. Indien bij migraine
sprake is van provocerende factoren (stress, onregelmatig leven, slaapgebrek) geldt het advies deze te vermijden. Het
wordt afgeraden, op basis van consensus binnen de NHG-werkgroep die de standaard schreef, actief op zoek te gaan
naar uitlokkende factoren. Bij migraine met aura besteedt de huisarts aandacht aan cardiovasculair risicomanagement,
vanwege het hogere risico op een herseninfarct.9-11 Bij onvoldoende effect van de behandeling van spanningshoofdpijn
of migraine kan verwijzing voor gedragstherapie worden overwogen.12-16 Bij clusterhoofdpijn is het zinvol om tijdens
een clusterperiode eventuele uitlokkende factoren, zoals het gebruik van alcohol, nitraten, het maken van lange
vliegreizen of een verblijf op grote hoogte, te vermijden.
Medicamenteuze therapie. Bij frequente spanningshoofdpijn (van 1 tot 15 dg. per mnd.) overweegt de huisarts een
kortdurende behandeling met paracetamol (merkloos, Panadol®) of een NSAID, als uitleg en geruststelling onvoldoende
effectief zijn. Over het beleid bij chronische spanningshoofdpijn (>15 dg. per mnd.) worden in de standaard geen
aanbevelingen gedaan, omdat te weinig bekend is over het effect van preventieve behandelingen met bijvoorbeeld
antidepressiva.17 18 Langduriger voorschrijven van analgetica wordt afgeraden in verband met de kans op het
ontwikkelen van medicatieafhankelijke hoofdpijn.
Bij een acute aanval van migraine bij volwassenen zijn paracetamol, NSAID’s en triptanen werkzaam.19-21 Vanwege het
bijwerkingenprofiel gaat de voorkeur in eerste instantie uit naar paracetamol in voldoende hoge doseringen (1.000 mg
oraal of rectaal, maximaal 4.000 mg per dg.). Bij onvoldoende effect maakt de huisarts in overleg met de patiënt een
keuze voor een NSAID of een triptan, afhankelijk van specifieke kenmerken van de patiënt en de voorafgaande
ervaringen met aanvalsmedicatie voor migraine, en met de bijwerkingen, interacties, contra-indicaties en kosten.
Eerstekeuzemiddelen bij de NSAID’s zijn acetylsalicylzuur (merkloos, Aspirine®), ibuprofen (merkloos, Brufen®) of
naproxen (merkloos). Voor de triptanen zijn dat de generiek verkrijgbare triptanen, zoals sumatriptan (merkloos,
Imigran®) of zolmitriptan (merkloos, Zomig®). De huisarts beoordeelt het effect van aanvalsbehandeling na twee tot
drie aanvallen en probeert bij het falen van een behandeling met een triptan nog twee andere triptanen. Bij misselijkheid
en braken adviseert de huisarts de medicatie gecombineerd in te nemen met een anti-emeticum, namelijk domperidon
(merkloos, Motilium®) of metoclopramide (merkloos, Primperan®). Indien misselijkheid blijft bestaan ondanks het
gebruik van een anti-emeticum en orale geneesmiddelen onvoldoende werkzaam zijn, schrijft de huisarts een triptan in
een niet-orale toedieningsvorm (injectie, neusspray of zetpil) voor.
Met patiënten die twee of meer migraineaanvallen per maand hebben, bespreekt de huisarts de mogelijkheid van een
preventieve behandeling. Door het gebruik van preventieve medicatie halveert het aantal migraineaanvallen.18 22
Bètablokkers zijn geregistreerd voor de preventieve behandeling van migraine en zijn op basis van de balans van
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werkzaamheid en bijwerkingen eerstekeuzemiddelen. De huisarts schrijft metoprolol (merkloos, Selokeen®) of
propranolol (merkloos) voor. Tweede en derde keuze, en facultatief voor de huisarts, zijn de anti-epileptica topiramaat
(merkloos, Topamax®) of valproïnezuur (merkloos, Depakine®, Orfiril®, Propymal®, Valproïnezuur FNA)23 of offlabelbehandeling met een tricyclisch antidepressivum, zoals amitriptyline (merkloos, Sarotex®, Tryptizol®). Bij
menstruele migraine worden oestrogenen niet langer als preventieve behandeling aangeraden, omdat de werkzaamheid
niet is bewezen.24 25 Wel wordt aanbevolen om preventief vanaf drie dagen voor de menstruatie tot het einde van de
menstruatie een NSAID of triptan in therapeutische dosering te gebruiken. Bij vrouwen met migraine zonder aura die een
oraal anticonceptivum gebruiken, is te overwegen het gebruik te continueren en de stopweek over te slaan.
Bij kinderen met migraine wordt aanbevolen om te behandelen met paracetamol en bij onvoldoende effect daarvan met
een NSAID. Indien nodig wordt de behandeling gecombineerd met een anti-emeticum (bv. domperidon). Als hiermee
onvoldoende effect wordt bereikt, of bij twee of meer aanvallen per maand, langdurige aanvallen en hoog schoolverzuim
verwijst de huisarts voor verdere behandeling naar de kinderarts.
Over het algemeen wordt in de standaard gewaarschuwd voor het risico op medicatieafhankelijke hoofdpijn (ook bij
kinderen) door het chronisch gebruik van medicatie. Dit risico ontstaat bij het gebruik van analgetica op 15 of meer
dagen per maand of triptanen op tien of meer dagen per maand, gedurende minimaal drie maanden. Bij bestaande
medicatieafhankelijke hoofdpijn geeft de huisarts het advies om alle middelen die de patiënt tegen hoofdpijn gebruikt
ineens te staken. Als onttrekkingsverschijnsel ontstaat vaak hoofdpijn. Gemiddeld duurt dit één tot twee weken.
Een aanval van clusterhoofdpijn wordt, afhankelijk van eerder gebleken effectiviteit en beschikbaarheid van zuurstof,
behandeld met sumatriptan subcutaan of zuurstof via een kapje. Sumatriptan per neusspray is tweede keuze en minder
effectief dan sumatriptan subcutaan of zuurstof.26 Preventieve behandeling van clusterhoofdpijn met verapamil
(merkloos, Isoptin®) door de huisarts is facultatief en wordt alleen toegepast na eerdere succesvolle behandeling met
verapamil door de neuroloog.27
Wijzigingen.
In deze standaard is meer aandacht voor hoofdpijn bij kinderen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen aandoeningen
waarbij beoordeling door de huisarts op de (zeer) korte termijn plaatsvindt en aandoeningen waarbij verwijzing op de
korte termijn plaatsvindt. Bij spanningshoofdpijn bepalen de ernst en de frequentie van de klachten het beleid. De term
’medicatieovergebruikshoofdpijn’ vervangt de term ’middelengeïnduceerde hoofdpijn’. Deze aandoening vergt actieve
preventie en aanpak. Er is meer aandacht voor preventieve behandeling van migraine en clusterhoofdpijn met meer
behandelmogelijkheden. Het hoofdpijndagboek is aangepast en kan als hulpmiddel dienen ter ondersteuning van de
diagnostiek en het vervolgen van de behandeling.
Plaatsbepaling
In de herziene NHG-Standaard ’Hoofdpijn’ worden richtlijnen gegeven voor de diagnostiek en het beleid bij hoofdpijn bij
kinderen en volwassenen. Het is goed dat er meer aandacht wordt besteed aan het beleid bij kinderen met hoofdpijn. De
aanbeveling voor toepassing van NSAID’s of triptanen voor de preventieve behandeling van menstruele migraine is
gebaseerd op consensus en nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd. Met een gebruik van een dag of zeven ? acht per
maand, zeker als zich buiten de menstruatie ook aanvallen voordoen, neemt het risico op medicatieafhankelijke
hoofdpijn bij dit beleid toe. Dit wordt in de standaard ook benoemd. De preventieve behandelmogelijkheden bij migraine
en clusterhoofdpijn zijn uitgebreid. De aanbevelingen zijn echter beperkt uitgewerkt, waardoor het voorschrijven van
middelen die niet tot het standaard voorschrijfarsenaal van de huisarts behoren, zoals topiramaat en valproïnezuur,
vooral een optie zal zijn voor de huisarts die hierin geschoold is. De onderbouwing is niet op basis van direct vergelijkend
onderzoek. Dat geldt eveneens voor de toepassing van zuurstof bij de behandeling van clusterhoofdpijn.
Het Europese geneesmiddelencomité ’Pharmacovigilance Risk Assessment Committee’ (PRAC) heeft in april 2014
geadviseerd om de maximale dosering van domperidon te halveren (max. 3 dd 10 mg bij volwassenen) ten behoeve van
de veiligheid. Eind april heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten dit advies over te nemen.
28 In februari is de indicatie voor het gebruik van metoclopramide beperkt tot kortdurend gebruik.29
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