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Overzicht van de aanbevelingen 

1. Oefentherapie bij volwassenen met spanningshoofdpijn 

We bevelen oefentherapie niet aan bij spanningshoofdpijn. Het is niet onderzocht of oefentherapie een positief effect 

heeft op klachtvermindering bij spanningshoofdpijn. 

Overweeg oefentherapie (door fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar - Mensendieck) alleen bij volwassenen met 

frequente of chronische spanningshoofdpijn waarbij de gebruikelijke behandeling en begeleiding (uitleg, geruststelling, 

kortdurend gebruik van analgetica) onvoldoende verbetering geven. Een activerende behandeling heeft hierbij de voorkeur 

boven massage. 

2. Psychosomatische fysiotherapie (ontspanningstherapie, biofeedback) bij volwassenen met 
spanningshoofdpijn 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg psychosomatische oefentherapie (met name ontspanningstherapie, biofeedback) bij volwassenen met frequente 

of chronische spanningshoofdpijn waarbij er aanwijzingen zijn voor een psychosociale/ gedragsmatige component die 

mogelijk een belangrijke rol speelt bij het in stand houden van de klachten. Verwijs hiervoor naar de psychosomatisch 

fysiotherapeut of psychosomatisch oefentherapeut Cesar - Mensendieck.  

3. Manipulaties van de wervelkolom door een manuele therapeut bij volwassenen met 
spanningshoofdpijn 

Zwakke aanbeveling tegen 

Wees terughoudend met het verwijzen naar een manueel therapeut voor manipulaties van de wervelkolom bij 

volwassenen met spanningshoofdpijn. 

4. Gedragspsychologische interventies bij volwassenen met hoofdpijn 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg gedragspsychologische interventies (eerstelijnspsycholoog, POH GGZ) bij volwassenen met chronische 

spanningshoofdpijn, wanneer er sprake is van ernstig disfunctioneren of vermijden van activiteiten en/of psychische 

comorbiditeit (angst/depressie). 

5. Oefentherapie / Psychosomatische fysiotherapie bij kinderen met spanningshoofdpijn 

Zwakke aanbeveling 

Oefentherapie wordt niet aanbevolen bij spanningshoofdpijn. Er is geen bewijs is dat oefentherapie een positief effect 

heeft op klachtvermindering bij spanningshoofdpijn. 

Overweeg oefentherapie (door fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar - Mensendieck) alleen bij kinderen met frequente 

of chronische spanningshoofdpijn waarbij de gebruikelijke behandeling en begeleiding (uitleg, geruststelling, kortdurend 

gebruik van analgetica) onvoldoende verbetering geven. Een activerende behandeling heeft hierbij de voorkeur. 

 

Overweeg psychosomatische fysiotherapie (m.n. ontspanningstherapie) bij kinderen met frequente of chronische 

spanningshoofdpijn waarbij sprake is van disfunctioneren en er aanwijzingen zijn voor een psychosociale/ gedragsmatige 

component die mogelijk een belangrijke rol speelt bij het in stand houden van de klachten. Verwijs hiervoor naar de 

kinderfysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut of psychosomatisch oefentherapeut Cesar - Mensendieck. 

6. Gedragspsychologische interventies bij kinderen met hoofdpijn 
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Zwakke aanbeveling 

Overweeg gedragspsychologische interventies (eerstelijnspsycholoog, POH GGZ) bij kinderen en adolescenten chronische 

spanningshoofdpijn, waarbij het vermoeden bestaat dat psychosociale problematiek een rol speelt bij de klachten of 

wanneer er sprake is van aanzienlijk disfunctioneren of vermijden van activiteiten zoals schoolbezoek. 

7. Tricyclische antidepressiva bij volwassenen met spanningshoofdpijn 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg amitriptyline als preventieve behandeling bij volwassenen met chronische spanningshoofdpijn met onvoldoende 

effect van niet-medicamenteuze behandelingen.  

Maak samen met de patiënt een afweging van de voor- en nadelen: 

• Voordelen: amitriptyline lijkt te zorgen voor minder frequente hoofdpijn en mogelijk minder analgetica gebruik.  

• Nadelen: het effect op de ernst van de hoofdpijn is beperkt en amitriptyline kan gepaard gaan met bijwerkingen zoals 

droge mond, obstipatie, misselijkheid, gewichtstoename en seksuele disfunctie. Bij een dosis t/m 75 mg mag na één 

week gebruik weer auto worden gereden. 

8. Mirtazipine bij volwassenen met spanningshoofdpijn 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen mirtazapine niet aan bij (frequente of chronische) spanningshoofdpijn. 

9. Acupunctuur als preventie bij episodische migraine 

Praktijkadvies 

Acupunctuur als preventieve behandeling bij migraine wordt niet aanbevolen. 

10. Anti-emetica bij migraine 

Volwassenen: Overweeg bij migraine met misselijkheid en/of braken een anti-emeticum voor te schrijven naast de 

aanvalsbehandeling;  maak een keuze tussen domperidon (max. 7 dagen) en metoclopramide (max. 5 dagen) op basis van 

patiëntkenmerken, comorbiditeit, co-medicatie, contra-indicaties en mogelijke bijwerkingen. Evalueer na 2-3 aanvallen de 

effectiviteit en stop het anti-emeticum bij onvoldoende effectiviteit.  

Kinderen (12-18 jaar en ≥35 kg): overweeg bij episodische migraine met hevige misselijkheid en/of braken domperidon 

voor te schrijven naast paracetamol of NSAID. Schrijf dit middel zo kort mogelijk en in een zo laag mogelijke dosering voor. 

 

Kinderen (leeftijd < 12 jaar): anti-emetica bij episodische migraine met misselijkheid en/of braken wordt ontraden 

vanwege het gebrek aan bewijs voor effectiviteit en de bijwerkingen die met name op jonge leeftijd voorkomen. 

11. RAS-remmers als preventie bij episodische migraine 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg candesartan (offlabel) als preventieve behandeling bij episodische migraine ≥ 2 aanvallen/maand. 

12. Tricyclische antidepressiva als preventie bij episodische migraine 
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Zwakke aanbeveling 

Overweeg amitriptyline als preventieve behandeling bij episodische migraine ≥ 2 aanvallen/maand.  

Maak samen met de patiënt een afweging van de voor- en nadelen: 

• Voordelen: amitriptyline lijkt te zorgen voor minder frequente hoofdpijn en mogelijk minder analgetica gebruik. 

• Nadelen: het effect op de ernst van de hoofdpijn is beperkt en amitriptyline kan gepaard gaan met bijwerkingen zoals 

droge mond, obstipatie, misselijkheid, gewichtstoename en seksuele disfunctie. Bij een dosis t/m 75 mg mag na één 

week gebruik weer auto worden gereden. 

13. Bèta-blokkers en anti-epileptica als preventie bij episodische migraine 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg metoprolol (eerste keus) of propranolol (tweede keus) als preventieve behandeling bij episodische migraine ≥ 2 

aanvallen/maand. 

Praktijkadvies 

Verwijs bij episodische migraine ≥ 2 aanvallen/maand, indien andere preventieve middelen onvoldoende effectief zijn, naar 

de neuroloog voor preventieve behandeling met een anti-epilepticum (valproïnezuur, topiramaat). 

14. Menstruele migraine en anticonceptiva met alleen progestagenen 

Zwakke aanbeveling tegen 

We bevelen de pil met alleen progestagenen (of andere anticonceptiva met alleen progestagenen) niet aan als preventieve 

behandeling bij vrouwen met menstruele migraine of menstruatiegerelateerde migraine, omdat de effectiviteit bij 

menstruele of menstruatie gerelateerde migraine te beperkt (pil met alleen progestagenen) of niet (andere anticonceptiva 

met alleen progestagenen) is onderzocht. 

15. Medicamenteuze behandeling migraine bij kinderen en adolescenten 

Sterke aanbeveling 

Bij weinig frequente migraineaanvallen volstaat meestal paracetamol; bij onvoldoende effect kan ibuprofen worden 

voorgeschreven.  

Bij onvoldoende effect van paracetamol of ibuprofen bij kinderen < 12 jaar is verwijzing naar een (kinder)neuroloog of 

kinderarts op zijn plaats voor diagnostiek en het eventueel instellen op triptanen. 

Bij onvoldoende effect van paracetamol of ibuprofen bij kinderen ≥ 12 jaar overweeg sumatriptan neusspray of rizatriptan 

oraal (offlabel) indien de diagnose migraine voldoende duidelijk is.  

16. Acuut staken pijnmedicatie bij MOH 
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Zwakke aanbeveling 

Adviseer om in 1 keer met alle hoofdpijnmedicatie te stoppen en deze niet te vervangen door andere middelen. Bespreek 

met de patiënt wat een geschikte datum is om de medicatie te stoppen. 

Voor triptanen kan een stopperiode van 2 maanden worden aangehouden, voor analgetica 3 maanden. Deze periode is van 

belang omdat pas na die periode de overblijvende klachten beoordeeld kunnen worden en ingeschat kan worden of 

 preventieve medicatie zinvol is.  

Bij het staken van triptanen treedt sneller verbetering (na 7-10 dagen) op dan bij het staken van analgetica (na 2-3 weken). 

Overweeg bij een eerder mislukte poging om de medicatie te staken naar een in hoofdpijn gespecialiseerde neuroloog/

hoofdpijncentrum voor poliklinische begeleiding (door bijvoorbeeld een hoofdpijnverpleegkundige) te verwijzen.  

Overweeg verwijzing naar een in hoofdpijn gespecialiseerde neuroloog/hoofdpijncentrum voor poliklinische begeleiding 

indien de huisarts en/of patiënt inschat dat het staken van de medicatie moeizaam is, op basis van factoren als inzicht van 

de patiënt, mate waarin de patiënt in staat is problemen op te lossen (motivatie en coöperatie) en co-morbiditeit. 

17. Methodes van acuut staken medicatie bij MOH 

Sterke aanbeveling tegen 

Verwijs niet voor klinische opname als ondersteuning bij acuut staken van alle analgetica en/of triptanen bij (mogelijke) 

MOH. 

Schrijf geen prednison voor als ondersteuning bij acuut staken van alle analgetica en/of triptanen bij (mogelijke) MOH.  

Preventieve medicatie tijdens de stopperiode is niet zinvol: niet altijd is de primaire hoofdpijndiagnose bekend en na 

ontwenning zal preventieve medicatie vaak niet nodig zijn. 
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1. Oefentherapie bij volwassenen met spanningshoofdpijn 

De term oefentherapie omvat verschillende interventies, zoals spierversterkende oefeningen, rekken en mobiliteitsoefeningen. Ook 

bestaan er specifieke vormen van oefentherapie, zoals Mensendieck- en Cesartherapie. Oefentherapie wordt gegeven door de 

fysiotherapeut of door de oefentherapeut Cesar of Mensendieck. In dit detail wordt de effectiviteit van oefentherapie bij 

spanningshoofdpijn onderzocht.  

Belangrijke Info 

Rationale 

Er is geen bewijs dat oefentherapie (door fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar - Mensendieck) een positief effect heeft op 

klachtvermindering bij spanningshoofdpijn. Daarom wordt oefentherapie niet aanbevolen. De werkgroep is echter van mening dat 

wanneer een patiënt frequente of chronische klachten heeft, en de gebruikelijke behandeling en begeleiding (uitleg, geruststelling, 

kortdurend gebruik van analgetica) onvoldoende verbetering geven, in overleg met de patiënt oefentherapie overwogen kan 

worden. Een activerende behandeling heeft hierbij de voorkeur boven massage. Leg uit dat de effectiviteit niet is onderzocht. 

We bevelen oefentherapie niet aan bij spanningshoofdpijn. Het is niet onderzocht of oefentherapie een positief effect heeft op 

klachtvermindering bij spanningshoofdpijn. 

Overweeg oefentherapie (door fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar - Mensendieck) alleen bij volwassenen met frequente of 

chronische spanningshoofdpijn waarbij de gebruikelijke behandeling en begeleiding (uitleg, geruststelling, kortdurend gebruik van 

analgetica) onvoldoende verbetering geven. Een activerende behandeling heeft hierbij de voorkeur boven massage. 

Voordelen: Het is onwaarschijnlijk dat oefentherapie bij deze indicatie nadelige effecten heeft.  

Een fysio- of oefentherapeut kan mogelijk zinvol zijn in het signaleren en behandelen van vermijdingsgedrag en 

houdingsafwijkingen. 

Nadeel: Het is onbekend of oefentherapie een positief effect heeft op klachtvermindering bij spanningshoofdpijn bij 

volwassenen. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

We zijn van mening dat een deel van de patiënten graag behandeld zal willen worden bij de oefentherapeut om de spanning in 

hun nek te verminderen (inschatting van de werkgroep). 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

Oefentherapie wordt gegeven door oefentherapeuten (Cesar en Mensendieck) en door fysiotherapeuten. De kosten van 

oefentherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (6-42 behandelingen; afhankelijk van zorgverzekeraar). Als de 

patiënt deze niet heeft, komen de kosten van oefentherapie voor rekening van de patiënt (ongeveer 30 euro per behandeling).  

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Resources 

In de ervaring van de werkgroep worden patiënten regelmatig doorverwezen naar de oefen-/fysiotherapeut in verband met 

hypertonie van de nekmusculatuur met als doel ontspanning van de nekspieren en aandacht voor de houding.  

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

De meeste mensen zullen makkelijk toegang hebben tot een fysiotherapeut/oefentherapeut, omdat fysio-/oefentherapeuten in 

nagenoeg elke dorp of stad zijn gevestigd. De fysio- en oefentherapeut zijn direct toegankelijk.  

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten ouder dan 18 jaar met spanningshoofdpijn 
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Interventie:  Oefentherapie (fysiotherapie, oefentherapie) 

Vergelijking 

(comparison):  Gebruikelijke zorg, wachtlijstcontrole 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Gebruikelijke 

zorg 

Intervention 
Oefentherapie 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Geen 
onderzoeken 

gevonden 
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2. Psychosomatische fysiotherapie (ontspanningstherapie, biofeedback) bij volwassenen met 
spanningshoofdpijn 

De psychosomatisch fysiotherapeut heeft na de studie fysiotherapie een driejarige Hbo-opleiding gevolgd die zich richt op het 

herkennen en beïnvloeden van de samenhang tussen psychische en lichamelijke klachten in relatie met psychosociale problemen. 

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en 

tussen belasting en belastbaarheid. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder leef- 

en werkomstandigheden. Behandelingen die onder andere worden toegepast zijn ontspanningsoefeningen, biofeedback (gericht op het 

verkrijgen van inzicht in het optreden van spanningstoename dan wel -afname in de spieren) en ademhalingsoefeningen. 

Huisartsen verwijzen regelmatig patiënten met chronische hoofdpijn naar een psychosomatisch fysiotherapeut. Het is de vraag in 

hoeverre dit effectief is. 

Belangrijke Info 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg psychosomatische oefentherapie (met name ontspanningstherapie, biofeedback) bij volwassenen met frequente of 

chronische spanningshoofdpijn waarbij er aanwijzingen zijn voor een psychosociale/ gedragsmatige component die mogelijk een 

belangrijke rol speelt bij het in stand houden van de klachten. Verwijs hiervoor naar de psychosomatisch fysiotherapeut of 

psychosomatisch oefentherapeut Cesar - Mensendieck.  

Voordeel: wanneer patiënten psychosomatische fysiotherapie ondergaan, krijgen patiënten meer inzicht in het optreden van 

spanningstoename dan wel -afname in de spieren. Daarnaast worden patiënten zich meer bewust van hun houding en gedrag 

en eventuele invloed op hun klachten, zodat ze hiermee om leren gaan. 

Nadeel: in 2 reviews lijkt er een gunstig effect van ontspanningstherapie en biofeedback op klachtvermindering bij 

spanningshoofdpijn bij volwassenen, maar door de zeer lage kwaliteit van bewijs is dit effect onzeker. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs is zeer laag, er werd afgewaardeerd i.v.m. het risico op bias (o.a. geen blindering van patiënt of 

onderzoeker), inconsistentie (heterogeniteit (grote variatie in aantal sessies en) en het lage aantal patiënten in de studies. De 

klachtenduur in het onderzoek naar biofeedback is opvallend lang (14,8 jaar). 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

We zijn van mening dat sommige patiënten baat kunnen hebben bij psychosomatische fysiotherapie (ontspanningstherapie, 

biofeedback) (inschatting van de werkgroep). 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

Relaxatieoefeningen en biofeedback wordt gegeven door psychosomatisch fysiotherapeuten. De kosten worden vergoed vanuit 

de aanvullende verzekering (6-42 behandelingen; afhankelijk van zorgverzekeraar). Als de patiënt deze niet heeft, komen de 

kosten psychosomatische fysiotherapie voor rekening van de patiënt (ongeveer 30 euro per behandeling). 

 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Resources 

Psychosomatische fysiotherapie is algemeen aanvaard als mogelijke interventie bij chronische hoofdpijn, zeker bij bijkomende 

psychosociale problematiek. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

De patiënt zal gedurende een aantal weken een bezoek brengen aan een psychosomatische therapeut. Dit kost de patiënt 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 
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Rationale 

Alhoewel er geen overtuigend bewijs is dat psychosomatische fysiotherapie (ontspanningstherapie, biofeedback) een positief effect 

hebben op klachtvermindering bij spanningshoofdpijn, is de werkgroep van mening dat, wanneer een patiënt langdurig klachten 

heeft en de gebruikelijke behandeling en begeleiding (uitleg, geruststelling, kortdurend gebruik van analgetica) onvoldoende 

verbetering geven, in overleg met de patiënt een psychosomatische fysiotherapeutische behandeling kan worden overwogen. Dit is 

vooral van toepassing bij verkeerde ideeën over de aandoening of belastbaarheid, vermijdingsgedrag of bij een problemen thuis of 

op werk die mogelijk een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van de klachten. Uitgelegd moet worden dat er van een 

psychosomatische fysiotherapeutische behandeling geen effect op de lange termijn aangetoond is, en dat het bewijs voor 

effectiviteit beperkt is. 

voornamelijk (reis)tijd. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  volwassenen met migraine of spanningshoofdpijn 

Interventie:  Psychosomatische fysiotherapie 

Vergelijking 

(comparison):  Gebruikelijke zorg, wachtlijstcontrole 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Gebruikelijke 

zorg, 
wachtlijstcontrol

e 

Intervention 
Psychosomatisc
he fysiotherapie 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat, veel onzekerheid over de opzet van de onderzoeken . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen, Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

Hoofdpijn 
vermindering 

(biofeedback vs 
wachtlijstcontrol

e) 

8  Cruciaal 

Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

147 patiënten in 8 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Verschil: SMD 0.79 hoger 

( CI 95% 0.4 hoger 
— 1.17 hoger ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

We zijn onzeker over het 
effect, maar biofeedback 

geeft mogelijk 
hoofdpijnvermindering bij 

spanningshoofdpijn. 

Hoofdpijn 
vermindering 

(biofeedback vs 

placebo/sham) 

 

Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

135 patiënten in 8 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Verschil: SMD 0.5 hoger 

( CI 95% 0.26 
hoger — 0.75 

hoger ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
2 

We zijn onzeker over het 
effect, maar biofeedback 

geeft mogelijk 
hoofdpijnvermindering bij 

spanningshoofdpijn. 

Hoofdpijn 
vermindering 

(relaxatie) 3 

2-10 weken 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
208 patiënten in 7 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 2-10 weken. 

Twee studies hadden geen data om een 
RR te berekenen, twee studies vonden 
een klinisch relevant verschil tussen de 

interventie- en controlegroep, drie 
studies vonden geen verschil tussen de 

interventie- en controlegroep. 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

inconsistentie, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
4 

We zijn onzeker of 
relaxatieoefeningen 
spanningshoofdpijn 
vermindert of niet. 
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2. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk prestatievertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Brede 

betrouwbaarheidsintervallen, Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

3. Is de hoofdpijn vermindert, het is klinisch relevant wanneer de vermindering meer dan 50% is. 

4. Risico op bias: ernstig. Inadequaat verbergen van allocatie tijdens het randomisatieproces, wat resulteert in selectiebias, 

Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor mogelijk vertekening ontstaat, 

Ontbrekende intention-to-treat analyse. Inconsistentie: ernstig. De richting van het effect is niet consistent. Indirect bewijs: 

geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 
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3. Manipulaties van de wervelkolom door een manuele therapeut bij volwassenen met 
spanningshoofdpijn 

Het doel van manuele therapie bij spanningshoofdpijn is het herstellen en verbeteren van de beweeglijkheid van de cervicale en 

thoracale wervelkolom. Dit wordt onder andere gedaan door middel van manipulaties van de (facet)gewrichten van de cervicale 

wervelkolom. Manipulaties worden al dan niet gecombineerd met andere (activerende) behandelingstechnieken, zoals oefeningen om de 

nekspieren te versterken en houdingstechnieken. In Nederland wordt deze behandeling onder andere uitgevoerd door manueel 

therapeuten, chiropractors en orthomanueel geneeskundigen. In dit detail beperken we ons tot manipulaties die uitgevoerd worden 

door manueel therapeuten.  

Belangrijke Info 

Zwakke aanbeveling tegen 

Wees terughoudend met het verwijzen naar een manueel therapeut voor manipulaties van de wervelkolom bij volwassenen met 

spanningshoofdpijn. 

Voordeel: manipulatie door een manueel therapeut geeft mogelijk een klein, maar niet-klinisch relevant effect op het 

functioneren en de ernst van de hoofdpijn.  

Nadeel: manipulatie door een manueel therapeut gaat mogelijk gepaard met een kleine kans op ernstige complicaties, zoals 

dissectie van de carotiden of arteria vertebrobasilaris.  

Daarnaast is er maar weinig onderzoek naar complicaties van manuele therapie, uitgevoerd door manueel therapeuten. De 

complicaties die beschreven zijn hebben vooral betrekking op manipulaties die door chiropractors werden uitgevoerd.  De kans 

op complicaties is bij uitvoering door manueel therapeuten mogelijk kleiner dan bij uitvoering door andere behandelaars, zoals 

osteopaten en chiropractors, door toepassing van andere technieken en de hieronder beschreven beroepsnorm.  

Deze zoekvraag is gericht op de effectiviteit van manipulaties. In de praktijk wordt door manueel therapeuten veelal een 

multimodale benadering toegepast. Hierbij worden  niet alleen manipulaties toegepast, maar ook andere interventies zoals 

spierversterkende oefeningen, houdings- en beweegadviezen.  

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs voor wat betreft het effect is (zeer) laag in verband met kans op bias door afwezigheid van blindering, 

lage patiëntaantallen en soms grote heterogeniteit (verschillende interventies door verschillende typen behandelaars werden 

geïncludeerd). De kwaliteit van bewijs voor wat betreft het optreden van  bijwerkingen is zeer laag in verband met  het 

observationele karakter van de onderzoeken. 

Laag Kwaliteit van bewijs 

Sommige patiënten zullen een wens tot manipulatie van de wervelkolom door een manueel therapeut hebben, bijvoorbeeld na 

eerdere goede ervaringen. (inschatting van de werkgroep) 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

Manuele therapie wordt toegepast door een manueel therapeut (fysiotherapeut die een aanvullende opleiding tot manueel 

therapeut heeft gevolgd). De kosten van manuele therapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (6-42 

behandelingen; afhankelijk van zorgverzekeraar). Als de patiënt deze niet heeft, komen de kosten van manuele therapie voor 

rekening van de patiënt (anno ongeveer 40 euro per behandeling). (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/

vraag-en-antwoord/is-fysiotherapie-opgenomen-in-het-basispakket). 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Resources 

Manueel therapeuten hebben een beroepsnorm met betrekking op hoog cervicale manipulaties, waarbij voorafgaand aan een 

manipulatie hoog cervicaal met behulp van anamnese en lichamelijk onderzoek wordt nagegaan of er aanwijzingen zijn voor 

arteriële dissectie. Daarnaast moet de patiënt een informed consent laten tekenen ( https://nvmt.kngf.nl/vakgebied/

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 
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Rationale 

De onduidelijkheid over klinisch relevante voordelen van manipulaties, de mogelijk kleine kans op ernstige complicaties en de 

onbekendheid van complicaties op de lange termijn zijn voor de werkgroep reden om manipulaties niet aan te bevelen bij patiënten 

met spanningshoofdpijn. Bij patiënten met een wens tot manipulaties, bijvoorbeeld na eerdere goede ervaringen, kunnen 

manipulaties door een manueel therapeut eventueel in het kader van een verder activerend beleid worden toegepast. Bespreek in 

dat geval dat manipulaties in de cervicale regio mogelijk gepaard gaan met een kleine kans op ernstige complicaties. Manipulaties 

toegepast door andere paramedici worden ontraden, mede gezien het ontbreken van een beroepsnorm. 

Manuele+Therapie/beroepsnorm-hoog-cervicale-manipulaties.html). Manueel therapeut is echter geen beschermde titel; 

manipulaties worden ook door andere paramedici toegepast 

De meeste mensen zullen makkelijk toegang hebben tot een manueel therapeut. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  volwassenen met spanningshoofdpijn 

Interventie:  manipulaties (door manueel therapeuten) 

Vergelijking 

(comparison):  gebruikelijke zorg, wachtlijstcontrole 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator Intervention 
Kwaliteit van 

bewijs 
(zekerheid van 

het effect) 

Samenvatting 

Bijwerkingen / 

complicaties 

8  Cruciaal 

Relatief risico 2.47 

Gebaseerd op data van 
70 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3 maanden. 

83 
per 1000 

Verschil: 

205 
per 1000 

122 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

We zijn onzeker, maar 
bijwerkingen en 

complicaties lijken vaker 
voor te komen bij 

manuele therapie dan bij 
sham behandeling of 

gebruikelijke zorg 

Functioneren 

(MT breed) 
na behandeling 

7  Cruciaal 

Gemeten met: HIT-6 
Schaal: 36 — 78 Lager 

beter 
Gebaseerd op data van: 

308 patiënten in 4 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

55.67 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

53.01 
(Gemiddelde) 

MD 2.85 lager 

( CI 95% 4.9 lager 
— 0.8 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

inconsistentie, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
2 

We zijn onzeker, maar 
manuele therapie lijkt 
geen klinisch relevant 

effect te hebben op het 
functioneren van 
volwassenen met 

spanningshoofdpijn 

Functioneren 

(MT breed) 
bij follow-up 

7  Cruciaal 

Gemeten met: HIT-6 
Schaal: 36 — 78 Lager 

beter 
Gebaseerd op data van: 

308 patiënten in 4 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

55.69 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

52 
(Gemiddelde) 

MD 2.47 lager 

( CI 95% 3.27 lager 
— 1.68 lager ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
3 

Manuele therapie heeft 
mogelijk geen klinisch 
relevant effect op het 

functioneren van 
volwassenen met 

spanningshoofdpijn 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator Intervention 
Kwaliteit van 

bewijs 
(zekerheid van 

het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal 

patiënten . Publicatie bias: geen. 

2. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat, Onvoldoende blindering/ ontbreken van uitkomstassessoren, waardoor mogelijk vertekening 

ontstaat. Inconsistentie: ernstig. De statistische heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: meestal 4 
weken. 

Functioneren 

(MT breed) 
na behandeling 

7  Cruciaal 

Gemeten met: HDI 
Schaal: 0 — 100 Lager 

beter 
Gebaseerd op data van: 

287 patiënten in 4 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

31.02 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

29.73 
(Gemiddelde) 

MD 4.01 lager 

( CI 95% 5.82 lager 
— 2.2 lager ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
4 

Manuele therapie heeft 
mogelijk geen klinisch 
relevant effect op het 

functioneren van 
volwassenen met 

spanningshoofdpijn 

Functioneren 

(MT breed) 
bij follow-up 

7  Cruciaal 

Gemeten met: HDI 
Schaal: 0 — 100 Lager 

beter 
Gebaseerd op data van: 

208 patiënten in 3 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: meestal 4 
weken. 

24.57 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

21.97 
(Gemiddelde) 

MD 5.62 lager 

( CI 95% 10.69 
lager — 0.54 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

inconsistentie, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
5 

We zijn onzeker, maar 
manuele therapie lijkt 
geen klinisch relevant 

effect te hebben op het 
functioneren van 
volwassenen met 

spanningshoofdpijn 

Pijn intensiteit 

(OAA) 
na behandeling 

9  Cruciaal 

Gemeten met: VAS 
Schaal: 0 — 10 Lager 

beter 
Gebaseerd op data van: 

126 patiënten in 3 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

4.08 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

3.09 
(Gemiddelde) 

MD 0.98 lager 

( CI 95% 1.83 lager 
— 0.12 lager ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
6 

Manuele therapie heeft 
mogelijk geen klinisch 
relevant effect op de 

pijnintensiteit van 
hoofdpijn bij volwassenen 
met spanningshoofdpijn 

Pijn intensiteit 

(OAA) 
bij follow-up 

9  Cruciaal 

Gemeten met: VAS 
Schaal: 0 — 10 Lager 

beter 
Gebaseerd op data van: 

126 patiënten in 3 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

3.7 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

2.97 
(Gemiddelde) 

MD 0.72 lager 

( CI 95% 1.51 lager 
— 0.07 hoger ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
7 

Manuele therapie heeft 
mogelijk geen klinisch 
relevant effect op de 

pijnintensiteit van 
hoofdpijn bij volwassenen 
met spanningshoofdpijn 
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Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

3. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat, Onvoldoende blindering/ ontbreken van uitkomstassessoren, waardoor mogelijk vertekening 

ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

4. Risico op bias: ernstig. Inadequaat verbergen van allocatie tijdens het randomisatieproces, wat resulteert in vertekening, 

Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor mogelijk vertekening ontstaat, 

Onvoldoende blindering/ ontbreken van uitkomstassessoren, waardoor mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. 

Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

5. Risico op bias: ernstig. Inadequaat verbergen van allocatie tijdens het randomisatieproces, wat resulteert in vertekening, 

Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor mogelijk vertekening ontstaat, 

Onvoldoende blindering/ ontbreken van uitkomstassessoren, waardoor mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: ernstig. 

De statistische heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 

6. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van uitkomstassessoren, waardoor mogelijk vertekening 

ontstaat, Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 

7. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van uitkomstassessoren, waardoor mogelijk vertekening 

ontstaat, Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 
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4. Gedragspsychologische interventies bij volwassenen met hoofdpijn 

In welke mate spanningen en stress een rol spelen bij spanningshoofdpijn en migraine, is niet duidelijk. Migraine en depressie komen 

vaker samen voor dan op grond van de prevalenties mag worden verwacht. Patiënten met migraine hebben een toegenomen risico op 

een depressie, en patiënten met een depressie hebben een toegenomen risico op migraine. 

Mogelijk dat cognitieve gedragstherapie bij kan dragen aan coping strategieën om om te gaan met de pijn; daarnaast kunnen eventuele 

psychosociale stress factoren worden behandeld. Het is de vraag in hoeverre gedragspsychologische interventies effectief zijn voor 

spanningshoofdpijn en migraine. 

 

Belangrijke Info 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg gedragspsychologische interventies (eerstelijnspsycholoog, POH GGZ) bij volwassenen met chronische 

spanningshoofdpijn, wanneer er sprake is van ernstig disfunctioneren of vermijden van activiteiten en/of psychische comorbiditeit 

(angst/depressie). 

Voordeel: wanneer patiënten een gedragspsychologische behandeling krijgen, worden ze zich meer bewust van hun gedrag en 

eventuele invloed op hun klachten, zodat ze hiermee om leren gaan. 

Nadeel: het effect van een dergelijke behandeling is onzeker en niet goed aan te tonen. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs was zeer laag. Er werd afgewaardeerd in verband met risico op bias (missende intention-to-treat 

analyse, incomplete data, veel risico op bias onbekend) en onnauwkeurigheid (bewijs soms gebaseerd op maar 1 onderzoek en 

kleine aantallen patiënten).  

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

De werkgroep is van mening dat bij een chronische, invaliderende klacht zoals chronische hoofdpijn, CGT soms baat kan hebben 

en dat sommige patiënten graag handvatten hebben om ‘iets te doen’ in plaatst van of in combinatie met medicamenteuze 

therapie. Het is mogelijk dat patiënten die een grote lijdensdruk of bijkomende klachten zoals somberheid, angst of 

spanningsklachten ervaren meer open staan voor een gedragspsychologische therapie. Andere patiënten zullen de voorkeur 

kunnen hebben voor een andere of geen therapie (inschatting van de werkgroep). 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten van cognitieve gedragstherapie binnen de generalistische basis GGZ bedragen anno 2019 €507,62 (294 minuten) tot 

max € 1251,70 (750 minuten). De behandeling wordt meestal door de verzekeraar vergoed, indien sprake is van een bijkomende 

DSM-diagnose (website zorginstituut). De behandeling door een praktijkondersteuner GGZ is goedkoper. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Resources 

Gedragspsychologische therapieën zijn algemeen aanvaard als mogelijke interventie bij chronische hoofdpijn, zeker bij 

bijkomende psychosociale problematiek of psychiatrische comorbiditeit. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

De patiënt zal gedurende een aantal weken een bezoek brengen aan een psycholoog (of praktijkondersteuner GGZ). Dit kost de 

patiënt voornamelijk (reis)tijd. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 
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Rationale 

Gedragspsychologische interventie zouden kunnen leiden tot een reductie van hoofdpijn (intensiteit, frequentie en ernst) direct 

volgend op de behandeling én op langere termijn. De kwaliteit van het bewijs is echter zeer laag. Daarom is de werkgroep van 

mening dat er niet standaard een plaats is voor CGT bij volwassen patiënten met migraine of spanningshoofdpijn. De werkgroep 

beveelt de gedragspsychologische interventies alleen aan bij volwassenen met chronische spanningshoofdpijn (met onvoldoende 

effect van de gebruikelijke behandeling en begeleiding (uitleg, geruststelling, kortdurend gebruik van analgetica)) in combinatie met 

een angststoornis of depressie of wanneer er sprake is van ernstig disfunctioneren of vermijden van activiteiten. Het betreft een 

zwak positieve aanbeveling. Aan de patiënt moet uitgelegd worden dat het bewijs voor effectiviteit beperkt is. 

De werkgroep is van mening dat bij frequente of chronische migraine met onvoldoende effect van de gebruikelijke behandeling en 

begeleiding er in eerste instantie een verwijsindicatie bestaat naar de neuroloog. Voor behandeling van een depressie of een 

angststoornis, zie de betreffende NHG-Standaarden. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met migraine (chronische of episodisch) of spanningshoofdpijn 

Interventie:  Cognitieve gedragstherapie (CGT) 

Vergelijking 

(comparison):  Geen cognitieve gedragstherapie, wachtlijstcontrole, gebruikelijke zorg 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Wachtlijstcontro

le (WL) 

Intervention 
Cognitieve 

gedragstherapie 
(CGT) 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Hoofdpijnintensi

teit 

 

Gebaseerd op data van: 
241 patiënten in 4 

onderzoeken. 1 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3-6 maanden. 

CGT was in 3 van de 4 RCT's effectief in 
het reduceren van hoofdpijnintensiteit. 
.(CGT tov WL: 3,5 tov 4,1 (ns) / 3,7 tov 
5,3 (significantie is onbekend) / 3,7 tov 

5,3 (p < 0,05) / 2,9 tov 4,6 (p < 0,05) 
Maat/schaal onbekend.) 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
risico op bias, door 

serieuze 
onnauwkeurigheid 

2 

We zijn onzeker, maar er 
zijn aanwijzingen dat er 

een reductie mogelijk is in 
hoofdpijnintensiteit na 

een 
gedragspsychologische 

behandeling ten opzichte 
van wachtlijstcontrole. 

Aanvalsfrequenti

e 

 

Gebaseerd op data van: 
51 patiënten in 1 

onderzoeken. 3 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 6 maanden. 

Hoofdpijnfrequentie is lager in de CGT-
groep (12) dan in de wachtlijstcontrole-

groep (19) (tijdsaanduiding en 
significantie onbekend). 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
risico op bias, door 

zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

4 

We zijn onzeker, maar er 
zijn aanwijzingen dat er 

een reductie mogelijk is in 
hoofdpijnfrequentie na 

een 
gedragspsychologische 

behandeling ten opzichte 
van wachtlijstcontrole. 

Hoofdpijn-vrije 

dagen 

 

Gebaseerd op data van: 
154 patiënten in 2 

onderzoeken. 5 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3-6 maanden. 

In 1 van de 2 studies zijn er na CGT 
meer hoofdpijn-vrije dagen. (CGT t.o.v. 
WL: 3,0 t.o.v. 3,1 en 5,8 t.o.v. 3,6 (beide 

p < 0,05) Tijdsaanduiding onbekend) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
6 

We zijn onzeker, maar er 
zijn aanwijzingen dat er 

een vermeerdering 
mogelijk is in 

hoofdpijnvrije dagen na 
een 

gedragspsychologische 
behandeling ten opzichte 

van wachtlijstcontrole. 

Medicatiegebrui

k 

 

Gebaseerd op data van: 
163 patiënten in 2 

onderzoeken. 7 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 4-6 maanden. 

Medicatiegebruik (niet gespecificeerd) is 
lager dan na CGT (CGT t.o.v. WL: 1,1 

t.o.v. 1,7 (significantie onbekend) en 2,2 
t.o.v. 3,9 (p < 0,05) Maat/schaal 

onbekend). 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
8 

We zijn onzeker, maar er 
lijkt geen, of een heel 

klein effect op analgetica-
gebruik te zijn ten gunste 

van 
gedragspsychologische 

behandeling ten opzichte 
van wachtlijstcontrole. 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Wachtlijstcontro

le (WL) 

Intervention 
Cognitieve 

gedragstherapie 
(CGT) 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Hoofdstudie Supporting references: [6], 

2. Risico op bias: zeer ernstig. Ontbrekende intention-to-treat analyse, Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: 

geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

3. Hoofdstudie Supporting references: [6], 

4. Risico op bias: zeer ernstig. Ontbrekende intention-to-treat analyse, Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: 

geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

5. Hoofdstudie Supporting references: [6], 

6. Risico op bias: ernstig. Ontbrekende intention-to-treat analyse. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

7. Hoofdstudie Supporting references: [6], 

8. Risico op bias: ernstig. Ontbrekende intention-to-treat analyse. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

9. Hoofdstudie Supporting references: [5], 

10. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal 

patiënten . Publicatie bias: geen. 

11. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal 

Hoofdpijnintensi

teit 
direct 

 

Gebaseerd op data van: 
49 patiënten in 1 

onderzoeken. 9 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: direct na 
interventie. 

Wachtlijstcontroles +11,1% 
hoofdpijnintensiteit (0,91 > 1,01); 

avoidance/ vermijding triggers plus CGT 
-30,0% hoofdpijnintensiteit (1,10 > 

0,77). 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
10 

We zijn onzeker, maar er 
zijn aanwijzingen dat er 

een reductie mogelijk is in 
hoofdpijnintensiteit direct 

na een 
gedragspsychologische 

behandeling ten opzichte 
van wachtlijstcontrole. 

Hoofdpijnintensi

teit 
na follow-up 

 

Gebaseerd op data van: 
21 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 maanden. 

Avoidance/ vermijding triggers plus 
CGT -37,3% hoofdpijnintensiteit (1,10 > 

0,69). (Geen informatie 
wachtlijstcontroles.) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
11 

We zijn onzeker, maar er 
zijn aanwijzingen dat er 

een reductie mogelijk is in 
hoofdpijnintensiteit na 

een 
gedragspsychologische 

behandeling. 

Medicatiegebrui

k 
direct 

 

Gebaseerd op data van: 
49 patiënten in 1 

onderzoeken. 12 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: direct na 
interventie. 

Wachtlijstcontroles +15,4% 
medicatiegebruik (2,72 > 3,14); 

avoidance/ vermijding triggers plus CGT 
-19,4% medicatiegebruik (2,83 > 2,28). 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
13 

We zijn onzeker, maar er 
lijkt geen, of een heel 

klein effect op analgetica-
gebruik te zijn ten gunste 

van 
gedragspsychologische 

behandeling ten opzichte 
van wachtlijstcontrole. 

Medicatiegebrui

k 
na follow-up 

 

Gebaseerd op data van: 
21 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 maanden. 

Avoidance/ vermijding triggers plus 
CGT -32,2% (2,83 > 1,92). (Geen 
informatie wachtlijstcontroles.) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
14 

We zijn onzeker, maar er 
lijkt geen, of een heel 

klein effect op analgetica-
gebruik te zijn ten gunste 

van 
gedragspsychologische 

behandeling. 
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patiënten . Publicatie bias: geen. 

12. Hoofdstudie Supporting references: [5], 

13. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal 

patiënten . Publicatie bias: geen. 

14. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal 

patiënten . Publicatie bias: geen. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met (chronische of episodische) migraine 

Interventie:  (gedrags)psychologische behandeling 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo behandeling, andere actieve behandeling, gebruikelijke zorg 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

behandeling, 
andere actieve 
behandeling, 
gebruikelijke 

Intervention 
(gedrags)psychol

ogische 
behandeling 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Aanvalsfrequenti

e 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

681 patiënten in 4 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

5.9 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

5.8 
(Gemiddelde) 

SMD 0.02 lager 

( CI 95% 0.17 lager 
— 0.13 hoger ) 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
risico op bias, door 

serieuze 
onnauwkeurigheid 

1 

We zijn onzeker of 
psychologische 

behandeling effect heeft 
op de aanvalsfrequentie 

van migraine. 

Hoofdpijnintensi

teit 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

685 patiënten in 4 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

5.3 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

4.9 
(Gemiddelde) 

SMD 0.13 lager 

( CI 95% 0.28 lager 
— 0.02 hoger ) 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
risico op bias, door 

serieuze 
onnauwkeurigheid 

2 

We zijn onzeker of 
psychologische 

behandeling effect heeft 
op de hoofdpijnintensiteit 

van migraine. 

Medicatiegebrui

k 

6  Belangrijk 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

483 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

3.7 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

3.5 
(Gemiddelde) 

SMD 0.06 lager 

( CI 95% 0.35 lager 
— 0.24 hoger ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

inconsistentie 3 

Psychologische 
behandeling lijkt geen 

effect op 
medicatiegebruik bij 
migraine te hebben. 

Functioneren 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

952 patiënten in 6 

24.9 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

17.3 
(Gemiddelde) 

SMD 0.67 lager 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
risico op bias, door 

serieuze 

We zijn onzeker of 
psychologische 

behandeling effect heeft 
op het functioneren bij 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

behandeling, 
andere actieve 
behandeling, 
gebruikelijke 

Intervention 
(gedrags)psychol

ogische 
behandeling 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: zeer ernstig. zeer lage kwaliteit onderzoeken volgens review. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen, Brede betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: geen. 

2. Risico op bias: zeer ernstig. zeer lage kwaliteit onderzoeken volgens review. Inconsistentie: geen. De statistische 

heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen. 

Publicatie bias: geen. 

3. Risico op bias: ernstig. zeer lage kwaliteit onderzoeken volgens review. Inconsistentie: ernstig. De statistische heterogeniteit 

(I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

4. Risico op bias: zeer ernstig. zeer lage kwaliteit onderzoeken volgens review. Inconsistentie: ernstig. De statistische 

heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

( CI 95% 1.34 lager 
— 0 lager ) 

inconsistentie 4 migraine. 
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5. Oefentherapie / Psychosomatische fysiotherapie bij kinderen met spanningshoofdpijn 

Huisartsen verwijzen regelmatig kinderen met hoofdpijn naar een (psychosomatisch) fysiotherapeut of (psychosomatisch) 

oefentherapeut Cesar-Mensendieck. De psychosomatisch fysio- of oefentherapeut heeft na de studie fysio- of oefentherapie een 

driejarige Hbo-opleiding gevolgd die zich richt op het herkennen en beïnvloeden van de samenhang tussen psychische en lichamelijke 

klachten in relatie met psychosociale problemen. 

Het doel van fysiotherapie is het verbeteren van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en het verbeteren van het fysiek 

functioneren en daarmee verbetert mogelijk ook de pijntolerantie en inspanningstolerantie 

De psychosomatisch oefen- of fysiotherapeut begeleidt bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning 

en tussen belasting en belastbaarheid. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder 

leef- en werkomstandigheden. Behandelingen die onder andere worden toegepast zijn ontspanningsoefeningen, biofeedback (gericht op 

het verkrijgen van inzicht in het optreden van spanningstoename dan wel -afname in de spieren) en ademhalingsoefeningen. Het is de 

vraag in hoeverre de behandelingen door een (psychosomatisch) oefen- of fysiotherapeut effectief zijn bij spanningshoofdpijn.  

Belangrijke Info 

Zwakke aanbeveling 

Oefentherapie wordt niet aanbevolen bij spanningshoofdpijn. Er is geen bewijs is dat oefentherapie een positief effect heeft op 

klachtvermindering bij spanningshoofdpijn. 

Overweeg oefentherapie (door fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar - Mensendieck) alleen bij kinderen met frequente of 

chronische spanningshoofdpijn waarbij de gebruikelijke behandeling en begeleiding (uitleg, geruststelling, kortdurend gebruik van 

analgetica) onvoldoende verbetering geven. Een activerende behandeling heeft hierbij de voorkeur. 

 

Overweeg psychosomatische fysiotherapie (m.n. ontspanningstherapie) bij kinderen met frequente of chronische 

spanningshoofdpijn waarbij sprake is van disfunctioneren en er aanwijzingen zijn voor een psychosociale/ gedragsmatige 

component die mogelijk een belangrijke rol speelt bij het in stand houden van de klachten. Verwijs hiervoor naar de 

kinderfysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut of psychosomatisch oefentherapeut Cesar - Mensendieck. 

Voordelen: Er gaat waarschijnlijk een positief (korte termijn) effect uit van psychosomatische fysiotherapie (m.n. 

ontspanningstherapie) bij spanningshoofdpijn en/of migraine bij kinderen (kwaliteit van bewijs redelijk tot zeer laag). Een fysio- 

of oefentherapeut kan mogelijk zinvol zijn in het signaleren en behandelen van vermijdingsgedrag en houdingsafwijkingen. Het 

is onwaarschijnlijk dat oefentherapie of psychosomatische fysiotherapie bij deze indicatie nadelige effecten heeft. 

Nadeel: Oefentherapie is in maar in 1 RCT onderzocht; hierover kunnen geen uitspraken gedaan worden (kwaliteit van bewijs 

zeer laag).  In de meeste RCT’s werd geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten psychosomatische therapie, en 

is er dus sprake van heterogeniteit in de interventies. Op pathofysiologische gronden is van deze behandelingen bij migraine 

geen effect te verwachten op de aanvalsfrequentie. 

 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs was (zeer) laag. Er werd afgewaardeerd voor het lage aantal patiënten in de onderzoeken, voor 

mogelijke vertekening van de resultaten doordat de metingen in de studies niet na dezelfde duur of in dezelfde frequentie zijn 

gedaan, voor mogelijke publicatiebias en heterogeniteit tussen de onderzoeken.  

Beperking van de review is dat zowel kinderen met migraine als met spanningshoofdpijn zijn geïncludeerd, terwijl het om twee 

verschillende ziektebeelden gaat; er zijn geen subgroepanalyses gedaan. Omdat de behandeling primair gericht is op 

ondersteuning van het systeem als de omgang met de pijnklachten te kort schiet, onafhankelijk van de soort hoofdpijn, heeft de 

werkgroep besloten dat de review wel bruikbaar is.  

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 
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Rationale 

De werkgroep is van mening dat op basis van het bewijs niet bij ieder kind met hoofdpijn (psychosomatische) oefentherapie moet 

worden aanbevolen. De werkgroep vindt het van belang dat er aandacht is voor een gezonde omgang met de pijnklachten.  

Vooral bij patiënten met frequente of chronische spanningshoofdpijn bij wie de huisarts aanwijzingen heeft dat psychosociale 

factoren van invloed kunnen zijn op het in stand houden van de klachten, bijvoorbeeld bij verkeerde ideeën over de aandoening of 

belastbaarheid, vermijdingsgedrag of bij problemen thuis of op school die mogelijk een belangrijke rol spelen bij het in stand houden 

van de klachten, kan steun nodig zijn. Hiertoe kan de huisarts naar een psycholoog, kinderfysiotherapeut  of psychosomatisch 

oefen- of fysiotherapeut verwijzen. (zie ook Detail Cognitieve gedragstherapie bij kinderen). Het mogelijke voordeel dat kinderen 

met spanningshoofdpijn kunnen ervaren van psychosomatische oefentherapie (m.n. ontspanningstherapie) is een reden voor een 

zwak positieve aanbeveling. Deze aanbeveling sluit aan bij de aanbevelingen over chronische hoofdpijn in de Richtlijn Somatisch 

onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen. (NVK 2018) 

 

Er is geen bewijs is dat oefentherapie een positief effect heeft op klachtvermindering bij spanningshoofdpijn. Daarom wordt 

oefentherapie niet aanbevolen. De werkgroep is echter van mening dat wanneer een kind frequente of chronische klachten heeft, 

en de gebruikelijke behandeling en begeleiding (uitleg, geruststelling, kortdurend gebruik van analgetica) onvoldoende verbetering 

geven, in overleg met kind en ouder oefentherapie overwogen kan worden. Een activerende behandeling heeft hierbij de voorkeur.  

 

De werkgroep is van mening dat bij frequente migraine met onvoldoende effect van de gebruikelijke behandeling en begeleiding er 

in eerste instantie een verwijsindicatie bestaat naar de neuroloog of kinderarts. Indien er na analyse door de neuroloog of kinderarts 

veel klachten blijven kan psychosomatische oefentherapie worden overwogen.  

De werkgroep heeft de ervaring dat de meeste patiënten geen bezwaar hebben tegen doorverwijzing naar de oefen-

/fysiotherapeut met als doel ontspanningsoefeningen en aandacht voor de houding.   

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. 

Indien deze behandelingen onvoldoende effect hebben worden er in totaal maximaal 18 behandelingen vergoed 

[www.rijksoverheid.nl; geraadpleegd op 4-11-2019]. De kosten bedragen anno 2019 ongeveer 30 euro per behandeling. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 

Oefentherapie en psychosomatische fysiotherapie is een aanvaarde en haalbare therapie bij spanningshoofdpijn. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten jonger dan 18 jaar met spanningshoofdpijn 

Interventie:  Oefentherapie / psychosomatische fysiotherapie (m.n. ontspanningstherapie) 

Vergelijking 

(comparison):  Gebruikelijke zorg, wachtlijstcontrole 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Wachtlijstcontro

le 

Intervention 
Ontspanningsth

erapie 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Pijn index 
Post-interventie 

Relatief risico 2.37 
(CI 95% 1.69 — 3.33) 

Gebaseerd op data van 
495 patiënten in 11 

onderzoeken. 

163 
per 1000 

Verschil: 

386 
per 1000 

223 meer per 

Laag 
door serieuze 

publicatie bias, 
door ernstige 

Psychosomatische 
fysiotherapie (m.n. 

ontspanningstherapie) 
lijkt de ernst van de pijn 
bij spanningshoofdpijn 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Wachtlijstcontro

le 

Intervention 
Ontspanningsth

erapie 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Metingen in studies niet na zelfde duur of in zelfde frequentie. . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: 

geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: ernstig. Assymetrische funnel plot/statistisch significante assymmetrie. 

2. Inconsistentie: zeer ernstig. De richting van het effect is niet consistent, De statistische heterogeniteit (I^2) was hoog 

(>60%). Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen, Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 

8  Cruciaal 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

1000 

( CI 95% 112 meer 
— 380 meer ) 

risico op bias 1 
en/of migraine bij 

kinderen op korte termijn 
te verminderen 

Pijn index 
Bij follow-up (half 

jaar) 

8  Cruciaal 

Relatief risico 1.38 
(CI 95% 0.78 — 2.43) 

Gebaseerd op data van 
137 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

286 
per 1000 

Verschil: 

395 
per 1000 

109 meer per 
1000 

( CI 95% 63 
minder — 409 

meer ) 

Zeer laag 
door zeer serieuze 

inconsistentie, 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

2 

We zijn onzeker, maar er 
lijkt op langere termijn 
geen effect te zijn van 

psychosomatische 
fysiotherapie (m.n. 

ontspanningstherapie) op 
de ernst van de pijn bij 

spanningshoofdpijn en/of 
migraine bij kinderenx 
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6. Gedragspsychologische interventies bij kinderen met hoofdpijn 

In welke mate spanningen en stress een rol spelen bij spanningshoofdpijn en migraine, is niet duidelijk. Mogelijk dat cognitieve 

gedragstherapie bij kan dragen aan coping strategieën voor het leren om te gaan met de pijn; daarnaast kunnen eventuele psychosociale 

stressfactoren worden behandeld. Het is de vraag in hoeverre gedragspsychologische interventies effectief zijn voor spanningshoofdpijn 

en migraine. 

Belangrijke Info 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg gedragspsychologische interventies (eerstelijnspsycholoog, POH GGZ) bij kinderen en adolescenten chronische 

spanningshoofdpijn, waarbij het vermoeden bestaat dat psychosociale problematiek een rol speelt bij de klachten of wanneer er 

sprake is van aanzienlijk disfunctioneren of vermijden van activiteiten zoals schoolbezoek. 

Voordeel: Er zijn aanwijzingen dat gedragspsychologische interventies op korte termijn effect zou kunnen hebben op de 

aanvalsfrequentie van hoofdpijn bij kinderen. Deze interventies zouden kinderen (en ouders) bewuster kunnen maken van de 

klachten en leren omgaan met hun klachten. 

Nadeel: De effecten zijn onzeker, omdat de kwaliteit van bewijs zeer laag is. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs was zeer laag. Er werd afgewaardeerd i.v.m. risico op bias (m.n. selectie bias, bias in rapportage en 

missende data), onnauwkeurigheid (kleine aantallen patiënten), onverklaarbare heterogeniteit van de uitkomsten van de 

interventies en voor kans op publicatiebias (asymmetrische funnel plot). 

Beperking van de reviews is dat zowel kinderen met migraine als met spanningshoofdpijn zijn geïncludeerd, terwijl het om twee 

verschillende ziektebeelden gaat. Er zijn geen subgroepanalyses gedaan. Omdat de behandeling primair gericht is op 

ondersteuning van het systeem als de omgang met de pijnklachten te kort schiet, heeft de werkgroep besloten dat de reviews 

wel bruikbaar zijn. 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

De werkgroep is van mening dat sommige patiënten eventueel een psychologische behandeling zouden willen proberen, zeker 

als er sprake is van bijkomende psychische klachten zoals angst- of somberheidsklachten. Toch zullen niet alle patiënten een 

voorkeur hebben voor een dergelijke interventie (inschatting van de werkgroep). 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten van cognitieve gedragstherapie binnen de generalistische basis GGZ bedragen anno 2019 €507,62 (294 minuten) tot 

max € 1251,70 (750 minuten). De behandeling wordt meestal door de verzekeraar vergoed, indien sprake is van een bijkomende 

DSM-diagnose (https://www.zorginstituutnederland.nl/, geraadpleegd 4-11-2019). De behandeling door een 

praktijkondersteuner GGZ is goedkoper. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Resources 

Gedragspsychologische therapieën zijn algemeen aanvaard als mogelijke interventie bij chronische hoofdpijn. De patiënt zal 

gedurende een aantal weken een bezoek brengen aan een psycholoog (of praktijkondersteuner GGZ. Dit kost de patiënt 

voornamelijk (reis)tijd. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

Fisher [2019] geeft hetzelfde bewijs als beschreven in deze noot/onderbouwing voor wat betreft psychologische therapieën ‘op 

afstand’ (dus via telefoon of internet): RR 2,02 (95%BI 1,35 - 3,01) voor ernst hoofdpijn direct na behandeling, geen effect op 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 
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Rationale 

Gedragspsychologische interventies zouden kunnen leiden tot een reductie van de aanvalsfrequentie van hoofdpijn direct na de 

behandeling. De kwaliteit van het bewijs is echter zeer laag. Daarom worden gedragspsychologische interventies niet standaard bij 

kinderen met hoofdpijn (spanningshoofdpijn of migraine) aanbevolen. 

De werkgroep is van mening dat bij chronischee klachten of een hoge lijdensdruk de huisarts alert moet zijn op een co-morbide 

angststoornis of depressie. Bij aanwijzingen hiervoor, en bij kinderen waarbij de huisarts het vermoeden heeft dat psychosociale 

problematiek een rol speelt in het ontstaan of aanhouden van de spanningshoofdpijn, kan gedragspsychologische therapie 

overwogen worden. 

Ook als er sprake is van aanzienlijk disfunctioneren of vermijden van activiteiten (inclusief school) is gedragspsychologische 

behandeling (voor het kind én de verzorgers) of psychosomatische fysiotherapie aangewezen. Dit is de reden voor een zwak 

positieve aanbeveling. 

De werkgroep is van mening dat bij frequente migraine met onvoldoende effect van de gebruikelijke behandeling en begeleiding er 

in eerste instantie een verwijsindicatie bestaat naar de neuroloog. 

ernst hoofdpijn bij follow-up, geen effect op belemmering (SMD -0,16 (95%BI -0,46 – 0,13) direct na behandeling en ook niet 

bij follow-up (alle uitkomstmaten: zeer lage kwaliteit van bewijs). Wanneer reistijd een belemmering is voor de haalbaarheid van 

een gedragspsychologische interventie, en (de verzorger van) de patiënt staat open voor een dergelijke behandeling, dan is een 

gedragspsychologische interventie ‘op afstand’ (bijvoorbeeld via internet) ook een mogelijkheid. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  kinderen < 18 jaar met hoofdpijn (migraine (episodisch of chronisch) of spanningshoofdpijn) 

Interventie:  gedragspsychologische interventie (cognitieve gedragstherapie) 

Vergelijking 

(comparison):  geen gedragspsychologische interventie, wachtlijst controle, gebruikelijke zorg 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
gebruikelijke 

zorg, wachtlijst 
controle 

Intervention 
gedragspsychol

ogische 
interventie 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Reductie 
aanvalsfrequenti

e 
Na behandeling 

 

Relatief risico 2.35 
(CI 95% 1.67 — 3.3) 

Gebaseerd op data van 
644 patiënten in 15 

onderzoeken. 1 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

219.5 
per 1000 

Verschil: 

515.83 
per 1000 

296.33 meer per 
1000 

( CI 95% 147.07 
meer — 504.85 

meer ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door serieuze 

publicatie bias 2 

We zijn onzeker, maar er 
zijn aanwijzingen dat een 

gedragspsychogische 
behandeling bij kinderen 

zou leiden tot een 
reductie in de 

aanvalsfrequentie van 
hoofdpijn op korte 

termijn 

Reductie 
aanvalsfrequenti

e 
Follow-up 3-12 

maanden 

 

Relatief risico 2.73 
(CI 95% 0.98 — 7.63) 

Gebaseerd op data van 
223 patiënten in 5 

onderzoeken. 3 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

477.5 
per 1000 

Verschil: 

1,303.58 
per 1000 

826.08 meer per 
1000 

( CI 95% 9.55 
minder — 3,165.83 

meer ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

inconsistentie, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door serieuze 

publicatie bias 4 

We zijn onzeker, maar er 
zijn aanwijzingen dat een 

gedragspsychogische 
behandeling bij kinderen 
niet zou leiden tot een 

reductie in de 
aanvalsfrequentie van 
hoofdpijn op langere 

termijn 

Belemmering 
Na behandeling 

 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

446 patiënten in 6 

onderzoeken. 5 

23.65 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

19.34 
(Gemiddelde) 

SMD 0.26 lager 

( CI 95% 0.56 lager 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

inconsistentie, 
door serieuze 

We zijn onzeker, maar er 
lijkt geen effect te zijn op 

het functioneren 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
gebruikelijke 

zorg, wachtlijst 
controle 

Intervention 
gedragspsychol

ogische 
interventie 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Systematische review. Baseline/vergelijking (controle): Controle-arm van de referentie gebruikt voor de interventie. 

Supporting references: [7], 

2. Risico op bias: ernstig. Inadequaat genereren van sequenties of vergelijkbare groepen, waardoor men de mogelijkheid creert 

op vertekening., Onvolledige data, Selectieve rapportering uitkomst. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen, Laag aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. Assymetrische 

funnel plot/statistisch significante assymmetrie. 

3. Systematische review. Baseline/vergelijking (controle): Controle-arm van de referentie gebruikt voor de interventie. 

Supporting references: [7], 

4. Risico op bias: ernstig. Selectieve rapportering uitkomst. Inconsistentie: ernstig. De statistische heterogeniteit (I^2) was 

hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. Assymetrische 

funnel plot/statistisch significante assymmetrie. 

5. Systematische review. Baseline/vergelijking (controle): Controle-arm van de referentie gebruikt voor de interventie. 

Supporting references: [7], 

6. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data, Selectieve rapportering uitkomst. Inconsistentie: ernstig. De statistische 

heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: 

geen. 

7. Systematische review. Baseline/vergelijking (controle): Controle-arm van de referentie gebruikt voor de interventie. 

Supporting references: [7], 

8. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. 

Assymetrische funnel plot/statistisch significante assymmetrie. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

— 0.03 hoger ) 
onnauwkeurigheid 

6 

Belemmering 
Follow-up 3-12 

maanden 

 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

209 patiënten in 3 

onderzoeken. 7 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

15.46 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

7.81 
(Gemiddelde) 

SMD 0.37 lager 

( CI 95% 0.65 lager 
— 0.1 lager ) 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

publicatie bias 8 

We zijn onzeker, maar er 
lijkt geen klinisch relevant 

effect te zijn op het 
functioneren 
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7. Tricyclische antidepressiva bij volwassenen met spanningshoofdpijn 

In de dagelijkse praktijk worden antidepressiva, zoals tricyclische antidepressiva gegeven aan patiënten met frequente en chronische 

spanningshoofdpijn. Het is echter tot op heden niet duidelijk in hoeverre dit effectief is.  

Belangrijke Info 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg amitriptyline als preventieve behandeling bij volwassenen met chronische spanningshoofdpijn met onvoldoende effect 

van niet-medicamenteuze behandelingen.  

Maak samen met de patiënt een afweging van de voor- en nadelen: 

• Voordelen: amitriptyline lijkt te zorgen voor minder frequente hoofdpijn en mogelijk minder analgetica gebruik.  

• Nadelen: het effect op de ernst van de hoofdpijn is beperkt en amitriptyline kan gepaard gaan met bijwerkingen zoals droge 

mond, obstipatie, misselijkheid, gewichtstoename en seksuele disfunctie. Bij een dosis t/m 75 mg mag na één week gebruik 

weer auto worden gereden. 

Voordeel: tricyclische antidepressiva lijken te zorgen voor minder frequente hoofdpijn en mogelijk minder analgetica gebruik. 

Nadeel: er is geen effect aangetoond op de ernst van de hoofdpijn en de follow-up duur van de onderzoeken is kort (maximaal 

24 weken). Het werkingsmechanisme is onbekend; er wordt aangenomen dat het niet door het antidepressieve effect komt, 

maar mogelijk door het serotonine-potiënterende effect van de re-uptake remming, waardoor het descenderende 

antinociceptieve hersenstam systeem wordt geactiveerd. [NVN 2017] 

Het gebruik van tricyclische antidepressiva gaat gepaard met bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen van 

tricyclische antidepressiva zijn gebaseerd op anticholinerge effecten: droge mond, obstipatie, urineretentie en bij ouderen 

verwardheid. Daarnaast zijn misselijkheid, gewichtstoename en seksuele disfunctie bekende bijwerkingen. Voor veel patiënten 

die het antidepressivum gebruiken voor hun depressie, zijn de bijwerkingen (zoals seksuele disfunctie en gewichtstoename)op 

de langere termijn, een belangrijke reden om te stoppen (zie NHG-Standaard Depressie). 

Zie tabel 4 (hoofdtekst) voor de contra-indicaties van amitriptyline, overweeg daarnaast een ECG te maken vóór start van de 

behandeling, bij bestaande cardiovasculaire aandoeningen of bij ouderen (> 65 jaar). Let hierbij op ritme- en/of 

geleidingsstoornissen en op (oude) ischemische afwijkingen. 

Bij een dosering t/m 75 mg mag de patiënt de eerste week niet autorijden, bij doseringen hoger dan 75 mg mag geen auto 

gereden worden (bron: https://rijveiligmetmedicijnen.nl). 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs was laag. Er werd afgewaardeerd voor risico op bias (m.n. incomplete data) en onnauwkeurigheid 

(lage aantal patiënten, sommige resultaten gebaseerd op 1 studie). 

Laag Kwaliteit van bewijs 

We zijn van mening dat de meeste patiënten graag minder hoofdpijn hebben, maar dat (angst voor) bijwerkingen mogelijk een 

belemmering is om te starten of vroegtijdig te stoppen met tricyclische antidepressiva (inschatting werkgroep). 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten van amitriptyline zijn laag (www.medicijnkosten.nl, geraadpleegd 5-11-2019, kosten per 30 stuks amitriptyline 25 mg 

€ 1,25, amitriptyline 50 mg € 9,64). 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 

Veel patiënten zullen een drempel ervaren om te starten met antidepressiva; het gebruik van antidepressiva bij neuropathische 

pijnklachten is echter inmiddels vrij gebruikelijk en geaccepteerd (inschatting werkgroep). 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 
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Rationale 

Er lijkt voordeel te zijn van tricyclische antidepressiva bij chronische spanningshoofdpijn. Amitritpyline en doxepine zijn onderzocht 

voor deze indicatie. Amitriptyline heeft de voorkeur boven doxepine omdat het beter is onderzocht; daarnaast is er in de 

Nederlandse huisartsenpraktijk meer ervaring opgedaan met amitriptyline.  

Chronische spanningshoofdpijn gaat vaak gepaard met een grote impact op het dagelijks functioneren. Dit is reden voor een zwak 

positieve aanbeveling voor gebruik van amitriptyline bij chronische spanningshoofdpijn. Maak samen met de patiënt een afweging 

van de voor- en nadelen. Voorafgaand aan start met amitriptyline is het belangrijk om uit te sluiten dat er sprake is van 

medicatieovergebruikshoofdpijn. In dat geval is het van belang eerst de analgetica te staken. Farmacogenetisch onderzoek bij start 

of tijdens gebruik van amitriptyline wordt niet aanbevolen, zie Detail Farmacogenetisch onderzoek bij amitritpyline.  

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met chronische spanningshoofdpijn 

Interventie:  Tricyclische antidepressiva 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
TCA 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Bijwerking 

(slaperigheid) 

7  Cruciaal 

Relatief risico 1.9 
(CI 95% 1.2 — 2.9) 

Gebaseerd op data van 
387 patiënten in 5 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

CI 95% 
Laag 

door serieuze 
risico op bias, door 

serieuze 

inconsistentie 1 

Gebruik van TCA 
verhoogt mogelijk de 

bijwerking slaperigheid. 

Bijwerking 

(droge mond) 

7  Cruciaal 

Relatief risico 2.3 
(CI 95% 1.6 — 3.3) 

Gebaseerd op data van 
203 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

CI 95% 
Laag 

door serieuze 
risico op bias, door 

serieuze 

inconsistentie 2 

Gebruik van TCA 
verhoogt mogelijk de 

bijwerking (droge mond). 

Aantal 
hoofdpijnaanvall

en per maand 
4 weken 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

117 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 4 weken. 

12.4 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

6.2 
(Gemiddelde) 

MD 6.2 lager 

( CI 95% 8.1 lager 
— 4.2 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze indirect 

bewijs, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
3 

We zijn onzeker, maar het 
aantal hoofdpijnaanvallen 

per maand is mogelijk 
lager bij gebruik van TCA 

tov placebo. 

Aantal 
hoofdpijnaanvall

en per maand 
8 weken 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

197 patiënten in 4 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

19.6 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

15.3 
(Gemiddelde) 

MD 4.8 lager 

( CI 95% 6.6 lager 
— 3 lager ) 

Redelijk 
door serieuze 

risico op bias 4 

Gebruik van TCA verlaagt 
waarschijnlijk het aantal 
hoofdpijnaanvallen per 

maand 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
TCA 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

Aantal 
hoofdpijnaanvall

en per maand 
12 weken 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

362 patiënten in 4 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

14.4 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

10.6 
(Gemiddelde) 

MD 3.8 lager 

( CI 95% 5.4 lager 
— 2.3 lager ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

inconsistentie 5 

Gebruik van TCA verlaagt 
mogelijk het aantal 

hoofdpijnaanvallen per 
maand. 

Aantal 
hoofdpijnaanvall

en per maand 
24 weken 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

70 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 24 weken. 

12 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

7 
(Gemiddelde) 

MD 5 lager 

( CI 95% 7.9 lager 
— 2.1 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
6 

We zijn onzeker, maar 
mogelijk verlaagt het 
gebruik van TCA het 

aantal hoofdpijnaanvallen 
per maand 

Ernst van de 

hoofdpijn 
4 weken 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

134 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 4 weken. 

Verschil: SMD 0.22 lager 

( CI 95% 0.41 lager 
— 0.12 hoger ) Laag 

door serieuze 
risico op bias, door 

serieuze 
onnauwkeurigheid 

7 

Gebruik van TCA heeft 
mogelijk niet of 

nauwelijks effect op de 
ernst van de hoofdpijn 

Ernst van de 

hoofdpijn 
8 weken 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

131 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

Verschil: SMD 0.06 lager 

( CI 95% 0.41 lager 
— 0.28 hoger ) Laag 

door serieuze 
risico op bias, door 

serieuze 
onnauwkeurigheid 

8 

Gebruik van TCA heeft 
mogelijk niet of 

nauwelijks effect op de 
ernst van de hoofdpijn 

Ernst van de 

hoofdpijn 
12 weken 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

197 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

Verschil: SMD 0.05 lager 

( CI 95% 0.19 lager 
— 0.29 hoger ) Zeer laag 

door serieuze 
risico op bias, door 

zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

9 

We zijn onzeker, maar 
gebruik van TCA heeft 
mogelijk geen effect op 

de ernst van de hoofdpijn 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
TCA 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data . Inconsistentie: ernstig. De statistische heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). 

Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

2. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data . Inconsistentie: ernstig. De statistische heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). 

Analgetica 
gebruik (aantal 

pillen per maand) 

4 weken 

7  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

139 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 4 weken. 

Verschil: MD 9.2 lager 

( CI 95% 24.6 lager 
— 6.1 hoger ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

inconsistentie, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
10 

We zijn onzeker, maar 
gebruik van TCA heeft 

mogelijk geen (significant) 
effect op analgetica-

gebruik. 

Analgetica 
gebruik (aantal 

pillen per maand) 

8 weken 

7  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

209 patiënten in 4 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

Verschil: MD 15.8 lager 

( CI 95% 30.6 lager 
— 1.1 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

inconsistentie, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
11 

We zijn onzeker, maar 
gebruik van TCA geeft 
mogelijk vermindering 
van analgetica gebruik. 

Analgetica 
gebruik (aantal 

pillen per maand) 

12 weken 

7  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

70 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

Verschil: MD 16.5 lager 

( CI 95% 26.7 lager 
— 6.3 lager ) Zeer laag 

door serieuze 
risico op bias, door 

zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

12 

We zijn onzeker, maar 
gebruik van TCA geeft 
mogelijk vermindering 
van analgetica gebruik. 

Analgetica 
gebruik (aantal 

pillen per maand) 

24 weken 

7  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

70 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 24 weken. 

Verschil: MD 18 lager 

( CI 95% 28.2 lager 
— 7.8 lager ) Zeer laag 

door serieuze 
risico op bias, door 

zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

13 

we zijn onzeker, maar 
gebruik van TCA geeft 
mogelijk vermindering 
van analgetica gebruik. 

Overige 
bijwerkingen 

(buikpijn, 
duizeligheid, 
misselijkheid, 

gewichtstoenam

e) 

 

Gebaseerd op data van: 
387 patiënten in 5 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Geen verschil in deze bijwerkingen 
tussen de beide onderzoeksgroepen. 

Redelijk 
door serieuze 

risico op bias 14 

Er is waarschijnlijk niet of 
nauwelijks verschil in 

bijwerkingenbij gebruik 
van TCA of placebo. 
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Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

3. Risico op bias: ernstig. Inadequaat verbergen van allocatie tijdens het randomisatieproces, wat resulteert in vertekening. 

Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Tijdsduur onderzoek(en) te kort om uitkomstmaat te meten. Onnauwkeurigheid: 

ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

4. Risico op bias: ernstig. Inadequaat verbergen van allocatie tijdens het randomisatieproces, wat resulteert in vertekening, 

Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

5. Risico op bias: ernstig. Inadequaat verbergen van allocatie tijdens het randomisatieproces, wat resulteert in vertekening, 

Onvolledige data . Inconsistentie: ernstig. De statistische heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

6. Risico op bias: ernstig. Inadequaat verbergen van allocatie tijdens het randomisatieproces, wat resulteert in vertekening, 

Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor mogelijk vertekening ontstaat. 

Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Slechts data van een studie. Publicatie bias: geen. 

7. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data, Selectieve rapportage uitkomst. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

8. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag 

aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

9. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag 

aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

10. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data, Selectieve rapportage uitkomst. Inconsistentie: ernstig. De statistische 

heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: 

geen. 

11. Risico op bias: ernstig. Inadequaat verbergen van allocatie tijdens het randomisatieproces, wat resulteert in vertekening, 

Onvolledige data . Inconsistentie: ernstig. De statistische heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: geen. 

12. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat, Onvolledige data, Selectieve rapportage uitkomst. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

13. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat, Onvolledige data, Selectieve rapportage uitkomst. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

14. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie 

bias: geen. 
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8. Mirtazipine bij volwassenen met spanningshoofdpijn 

In de dagelijkse praktijk worden er ook antidepressiva gegeven aan patiënten met frequente en chronische spanningshoofdpijn. 

Mirtazapine is een tetracyclisch antidepressivum met een sterk antihistaminerge (H1), maar nagenoeg geen anticholinerge werking. Het 

is echter tot op heden niet duidelijk in hoeverre dit effectief is bij spanningshoofdpijn.  

Belangrijke Info 

Rationale 

Er lijkt nauwelijks verschil te zijn voor wat betreft hoofdpijnintensiteit en analgeticagebruik bij gebruik van mirtazapine ten opzichte 

van placebo, maar de kwaliteit van bewijs is zeer laag. Daarnaast gaat gebruik van mirtazapine veelal gepaard met bijwerkingen, 

waarbij met name slaperigheid overdag en de invloed op de rijvaardigheid de toepassing beperkt. Dit is de reden voor een sterk 

negatieve aanbeveling tegen het gebruik van mirtazapine bij chronische spanningshoofdpijn. 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen mirtazapine niet aan bij (frequente of chronische) spanningshoofdpijn. 

Voordeel: patiënten met chronische spanningshoofdpijn lijken 2,5 dagen minder hoofdpijn te hebben bij gebruik van een hoge 

/(gebruikelijke) dosis mirtazapine (30 mg). 

Nadeel: mirtazapine lijkt geen effect te hebben op hoofdpijnintensiteit en analgeticagebruik en bij lage dosis ook niet op 

hoofdpijnfrequentie. Ook worden er vaker bijwerkingen genoemd bij gebruik van mirtazapine. Zo melden meer dan 10% van de 

gebruikers een toegenomen eetlust, gewichtstoename, slaperigheid, sedatie, sufheid, hoofdpijn en een droge mond. Mirtazapine 

heeft in de therapeutische dosering een ernstig negatieve invloed op de rijvaardigheid: bij een dosering tot en met 30 mg per 

dag is mirtazapine na de eerste week vanaf 13 uur na inname rijveilig [Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP 2019]. 

Het werkingsmechanisme van mirtazapine bij spanningshoofdpijn is onbekend.  

Mirtazapine is niet geregistreerd voor de behandeling van chronische spanningshoofdpijn. 

Substantiële nadelen Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs was (zeer) laag. Er werd afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid (lage aantal patiënten, resultaten 

gebaseerd op 1 studie) en publicatiebias (sponsoring door de fabrikant van Remeron®). 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

We zijn van mening dat de meeste patiënten graag minder hoofdpijn hebben, maar dat een deel van de patiënten uit angst voor 

bijwerkingen liever niet starten met mirtazapine. Een ander deel van de patiënten zal wel bereid zijn om eventuele bijwerkingen 

‘op de koop toe’ te nemen, en de medicatie uitproberen (inschatting werkgroep). 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten van mirtazapine zijn laag (www.medicijnkosten.nl, geraadpleegd 5-11-2019, kosten per 30 stuks: mirtazapine 30 mg 

tablet € 1,94; 30 mg smelttablet € 3,80).  

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 

Veel patiënten zullen een drempel ervaren om te starten met antidepressiva (inschatting werkgroep). 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

De slaperigheid overdag en de invloed op de rijvaardigheid beperken de toepassing, maar wanneer bezigheden hier aan 

aangepast worden is gebruik van de medicatie zeker aanvaardbaar en haalbaar. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 
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Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met chronische spanningshoofdpijn 

Interventie:  Mirtazapine (tetracyclisch antidepressivum) 

Vergelijking 

(comparison):  Ibuprofen 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Ibuprofen 

Intervention 
Mirtazapine 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. 

Meestal commercieel gefinancierde studies. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. 

Meestal commercieel gefinancierde studies. 

3. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. 

Meestal commercieel gefinancierde studies. 

4. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. 

Meestal commercieel gefinancierde studies. 

Hoofdpijnfreque
ntie Bendtsen 
2007 (aantal 

dagen/4 weken) 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
41 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

Mediaan (kwartielen): Mirtazapinegroep 
28 (23-28) Ibuprofengroep 27 (18-28) 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

publicatie bias 1 

We zijn onzeker, maar er 
is mogelijk geen verschil 
in hoofdpijnfrequentie 
(aantal dagen/4 weken) 

bij gebruik van 
mirtazapine of ibuprofen 

(Bendtsen 2007). 

Hoofdpijnintensi
teit Bendtsen 
2007 (VRS/

hoofdpijndag) 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
41 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

Gemiddelde +/-SD: Mirtazapinegroep 
4,1 +/- 1,7 Iboprufengroep 4,4 +/- 1,6 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

publicatie bias 2 

We zijn onzeker, maar er 
is mogelijk geen verschil 
in hoofdpijnintensiteit 
(vrs/hoofdpijndag) bij 

gebruik van mirtazapine 
of ibuprofen (Bendtsen 

2007). 

Analgeticagebrui
k Bendtsen 2007 
(aantal doses/4 

weken) 

6  Belangrijk 

Gebaseerd op data van: 
41 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

Mediaan (kwartielen): Mirtazapinegroep 
7 (0-16) Ibuprofengroep 4 (0-11) 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

publicatie bias 3 

We zijn onzeker, maar er 
is mogelijk geen verschil 

in analgeticagebruik 
(aantal doses/4 weken) bij 
gebruik van mirtazapine 
of ibuprofen (Bendtsen 

2007) 

Bijwerkingen 

Bendtsen 2007 

6  Belangrijk 

Gebaseerd op data van: 
41 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

2 patiënten in de mirtazapinegroep 
stopten met de studie i.v.m. 

bijwerkingen (prikkelbaarheid en 
'voelen als een zombie'). Andere 

genoemde bijwerkingen in de 
interventiegroep: slaperigheid, 

verhoogde eetlust, droge mond. Het 
verschil in bijwerkingen in de 

interventie- en ibuprofengroep was niet 
significant. 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

publicatie bias 4 

We zijn onzeker, maar er 
lijkt geen verschil te zijn 

in bijwerkingen bij 
gebruik van mirtazapine 
of ibuprofen (Bendtsen 

2007). 
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Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met chronische spanningshoofdpijn 

Interventie:  Mirtazapine (tetracyclisch antidepressivum) 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Mirtazapine 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Hoofdpijnfreque
ntie Bendtsen 
2004 (aantal 

dagen/4 weken) 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
22 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

Mediaan (kwartielen): Mirtazapinegroep 
25,5 (16,8-28,0) Placebogroep 28,0 

(22,8-28,0) Laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

1 

Mirtazapine (Bendtsen 
2004) heeft mogelijk niet 
of nauwelijks effect op de 

hoofdpijnfrequentie 
(aantal dagen/ 4 weken). 

Hoofdpijnfreque
ntie Bendtsen 
2007 (aantal 

dagen/4 weken) 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
41 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

Mediaan (kwartielen): Mirtazapinegroep 
28 (23-28) Placebogroep 28 (23-28) 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

publicatie bias 2 

We zijn onzeker, maar 
mirtazapine (Bendtsen 

2007) heeft mogelijk niet 
of nauwelijks effect op de 

hoofdpijnfrequentie 
(aantal dagen / 4 weken). 

Hoofdpijnintensi
teit Bendtsen 
2004 (VRS/ 

hoofdpijndag) 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
22 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

Mediaan (kwartielen): Mirtazapinegroep 
4,2 (3,0 - 4,7) Placebogroep 4,3 (3,1 - 

5,6) Laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

3 

Mirtazapine (Bendtsen 
2004) heeft mogelijk niet 
of nauwelijks effect op de 
hoofdpijnintensiteit (vrs/ 

hoofdpijndag) 

Hoofdpijnintensi
teit Bendtsen 
2007 (VRS/

hoofdpijndag) 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
41 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

Gemiddelde +/-SD: Mirtazapinegroep 
4,1 +/- 1,7 Placebogroep 4,4 +/- 1,7 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

publicatie bias 4 

We zijn onzeker, maar 
mogelijk heeft 

mirtazapine (Bendtsen 
2007) niet of nauwelijks 

effect op de 
hoofdpijnintensiteit (vrs/

hoofdpijndag) 

Analgeticagebrui
k Bendtsen 2004 
(aantal doses/4 

weken) 

6  Belangrijk 

Gebaseerd op data van: 
22 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8. 

Mediaan (kwartielen): Mirtazapinegroep 
1,0 (0,0-6,8) Placebogroep 0,0 (0,0-9,3) 

Laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

5 

Mirtazapine (Bendtsen 
2004) heeft mogelijk niet 

of nauwelijks effect op 
analgeticagebruik (aantal 

doses/4 weken) 

Analgeticagebrui
k Bendtsen 2007 
(aantal doses/4 

Gebaseerd op data van: 
41 patiënten in 1 

onderzoeken. 

Mediaan (kwartielen): Mirtazapinegroep 
7 (0-16) Placebogroep 2 (0-6) 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

We zijn onzeker, maar 
mirtazapine (Bendtsen 

2007) verhoogt mogelijk 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Mirtazapine 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. 

Meestal commercieel gefinancierde studies. 

3. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

4. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. 

Meestal commercieel gefinancierde studies. 

5. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

6. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. 

Meestal commercieel gefinancierde studies. 

7. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

8. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. 

Meestal commercieel gefinancierde studies. 

weken) 

6  Belangrijk 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

door serieuze 

publicatie bias 6 
analgeticagebruik (aantal 

doses/4 weken) 

Bijwerkingen 

Bendtsen 2004 

6  Belangrijk 

Gebaseerd op data van: 
22 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

2 patiënten stopten met de studie i.v.m. 
bijwerkingen 

(slaperigheid+duizelingheid en 
gewichtstoename). Er waren meer 

patienten in de interventiegroep die 
deze bijwerkingen meldden. Het 

verschil in bijwerkingen in de 
interventie- en controlegroep was niet 

significant. 

Laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

7 

Mirtazapine (Bendtsen 
2004) geeft mogelijk niet 
of nauwelijks meer kans 

op bijwerkingen dan 
placebo. 

Bijwerkingen 

Bendtsen 2007 

6  Belangrijk 

Gebaseerd op data van: 
41 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

2 patiënten stopten met de studie i.v.m. 
bijwerkingen (prikkelbaarheid en 
'voelen als een zombie'). Andere 

genoemde bijwerkingen in de 
interventiegroep: slaperigheid, 

verhoogde eetlust, droge mond. Het 
verschil in bijwerkingen in de 

interventie- en controlegroep was niet 
significant. 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

publicatie bias 8 

We zijn onzeker, maar 
mirtazapine (Bendtsen 

2007) geeft mogelijk niet 
of nauwelijks meer kans 

op bijwerkingen dan 
placebo. 
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9. Acupunctuur als preventie bij episodische migraine 

Acupunctuur is een onderdeel van een behandelmethode in de traditionele Chinese geneeskunde. Hierbij worden naalden op 

zogenaamde acupunctuurpunten in het lichaam gestoken. Deze methode bestaat meer dan 2500 jaar en is nauw verbonden met 

Chinese filosofie. Acupunctuur is geen erkend medisch beroep en wordt in Nederland tot de alternatieve geneeswijzen gerekend. 

Acupunctuur wordt toegepast bij verschillende aandoeningen, waaronder migraine. In dit detail bespreken we de effectiviteit en 

veiligheid van acupunctuur bij episodische migraine.  

Belangrijke Info 

Rationale 

Acupunctuur lijkt beperkt effectief ten opzichte van gebruikelijke zorg; dit effect lijkt grotendeels op een placebo-effect te berusten, 

gezien het contrast met de vergelijking met sham acupunctuur. Daarnaast is het werkingsmechanisme van acupunctuur bij migraine 

niet bekend en is er een kans op (over het algemeen) geringe bijwerkingen. Daarom is de werkgroep van mening dat acupunctuur 

Praktijkadvies 

Acupunctuur als preventieve behandeling bij migraine wordt niet aanbevolen. 

Voordeel: acupunctuur lijkt een verlichtend effect op migraine-klachten te hebben ten opzichte van gebruikelijke zorg; ten 

opzichte van sham acupunctuur is het verschil een stuk kleiner en niet klinisch relevant. Het werkingsmechanisme van 

acupunctuur bij migraine is niet bekend. 

Nadelen: gezien het contrast in het effect bij vergelijking tussen gebruikelijke zorg en sham acupunctuur, is het waarschijnlijk dat 

het placebo-effect een aanzienlijke rol speelt bij deze behandeling. Daarnaast is het werkingsmechanisme van acupunctuur 

controversieel en is er geen anatomisch substraat voor de acupunctuurpunten. Acupunctuur kan gepaard gaan met bijwerkingen 

zoals pijn, blauwe plekken, nabloedingen en infecties, en vasovagale collaps. Ernstige bijwerkingen, zoals een pneumothorax of 

harttamponade, zijn zeldzaam. [Melchart 2004] 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs was over het algemeen laag, door afwaardering i.v.m. risico op vertekening (blindering issues), 

inconsistentie (I2= 53-79%) en onnauwkeurigheid (in bijna de helft van de onderzoeken waren minder dan 50 patiënten 

opgenomen). De oorzaak van de heterogeniteit is niet gevonden in subgroep-analyses op: adequate geheimhouding bij 

randomisatie, populatiegrootte, aantal (sham)acupunctuur-sessies en type sham (door of óp de huid). 

Laag Kwaliteit van bewijs 

Een deel van de patiënten zal graag iets uitproberen om minder migraine-aanvallen te hebben. Een ander deel van de patiënten 

zal er weinig voor voelen om acupunctuur te ondergaan. 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

Acupunctuur wordt soms vergoed vanuit een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen. De kosten voor één 

behandeling variëren anno 2020 tussen de €50 en €100 (bron: verschillende websites van acupunctuur praktijken). 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Resources 

Acupunctuur is voor een deel van de mensen aanvaardbaar, terwijl een ander deel van de mensen geen alternatieve 

behandelingen wil (inschatting werkgroep). 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

In veel plaatsen zijn praktijken waarin acupunctuur word toegepast. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 
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niet actief moet worden aanbevolen aan patiënten met episodische migraine. 

Indien patiënten graag acupunctuur willen proberen, bijvoorbeeld bij eerdere goede ervaringen, zijn er geen zwaarwegende 

argumenten om deze behandeling te ontraden. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met episodische migraine 

Interventie:  Acupunctuur 

Vergelijking 

(comparison):  Gebruikelijke zorg 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Gebruikelijke 

zorg 

Intervention 
Acupunctuur 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Blindering issues. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. In 

Aanvalsfrequenti

e migraine 
4 weken 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

306 patiënten in 3 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 5-12 weken. 

2.87 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

1.94 
(Gemiddelde) 

MD 0.93 lager 

( CI 95% 1.22 lager 
— 0.64 lager ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

Acupunctuur geeft 
mogelijk een klinisch 

relevante verlaging van 
de migraine-

aanvalsfrequentie 
vergeleken met 

gebruikelijke zorg. 

Aantal dagen 

met migraine 
4 weken 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

306 patiënten in 3 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 5-12 weken. 

4.87 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

2.91 
(Gemiddelde) 

MD 1.96 lager 

( CI 95% 2.53 lager 
— 1.38 lager ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
2 

Acupunctuur geeft 
mogelijk een klinisch 

relevante verlaging van 
het aantal dagen migraine 

vergeleken met 
gebruikelijke zorg. 

Hoofdpijnintensi

teit 

8  Cruciaal 

Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

1,739 patiënten in 3 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 5-12 weken. 

Verschil: SMD 0.75 lager 

( CI 95% 0.89 lager 
— 0.62 lager ) 

Redelijk 
door serieuze 

risico op bias 3 

Acupunctuur geeft 
waarschijnlijk een klinisch 

relevante vermindering 
van de 

hoofdpijnintensiteit 
vergeleken met 

gebruikelijke zorg. 

Bijwerkingen 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
410 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12-20 weken. 

In de review van Linde werden er in 
geen van de onderzoeksarmen 'drop-
outs' door bijwerkingen gevonden (2 
RCT's, n=260), de OR m.b.t. ernstige 

bijwerkingen (niet nader gespecificeerd) 
was 1,05 (1 RCT, n=211, aantal ernstige 

bijwerkingen totaal: 6). Xu vond in de 
acupunctuur-groep 5 personen met een 
bijwerking (huidbloeding, scherpe pijn, 

hartkloppingen), er werden geen 
ernstige bijwerkingen gerapporteerd. 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
4 

We zijn onzeker over het 
voorkomen van 
bijwerkingen bij 

acupunctuur. 
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sommige onderzoeken lage aantallen patiënten. Publicatie bias: geen. 

2. Risico op bias: ernstig. Blindering issues. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. In 

sommige onderzoeken lage aantallen patiënten . Publicatie bias: geen. 

3. Risico op bias: ernstig. Blindering issues. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie 

bias: geen. 

4. Risico op bias: ernstig. Blindering issues. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Lage 

aantallen events. Publicatie bias: geen. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met episodische migraine 

Interventie:  Acupunctuur 

Vergelijking 

(comparison):  Sham acupunctuur 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Sham 

acupunctuur 

Intervention 
Acupunctuur 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Aanvalsfrequenti

e migraine 
4 weken 

9  Cruciaal 

Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

920 patiënten in 7 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 5-12 weken. 

2.68 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

2.36 
(Gemiddelde) 

MD 0.32 lager 

( CI 95% 0.53 lager 
— 0.11 lager ) 

Laag 
door serieuze 
inconsistentie, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

Acupunctuur geeft 
mogelijk een verlaging 

van de migraine-
aanvalsfrequentie 

vergeleken met sham 
acupunctuur, deze 

verlaging is echter niet 
klinisch relevant. 

Aantal dagen 

met migraine 
4 weken 

9  Cruciaal 

Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

1,544 patiënten in 8 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 5-12 weken. 

4.6 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

4.06 
(Gemiddelde) 

MD 0.54 lager 

( CI 95% 0.82 lager 
— 0.25 lager ) 

Laag 
door serieuze 
inconsistentie, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
2 

Acupunctuur geeft 
mogelijk een verlaging 
van het aantal dagen 

migraine vergeleken met 
sham acupunctuur, deze 
verlaging is echter niet 

klinisch relevant. 

Hoofdpijnintensi

teit 

8  Cruciaal 

Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

1,403 patiënten in 5 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 5-12 weken. 

Verschil: SMD 0.1 lager 

( CI 95% 0.21 lager 
— 0.01 hoger ) Laag 

door serieuze 
risico op bias, door 

serieuze 

inconsistentie 3 

Acupunctuur geeft 
mogelijk een kleine of 

geen vermindering van de 
hoofdpijnintensiteit 

vergeleken met sham 
acupunctuur; het verschil 
is niet klinisch relevant. 

Bijwerkingen 

8  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
1,081 patiënten in 8 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

In de review van Linde werden er in de 
sham-acupunctuur geen 'drop-outs' 

door bijwerkingen gevonden t.o.v. 3 in 
de acupunctuur-groep (7 RCT's, n=931), 

de OR m.b.t. bijwerkingen (niet nader 

Laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

4 

Acupunctuur geeft 
mogelijk iets meer 

bijwerkingen dan sham-
acupunctuur, maar het 
verschil is niet klinisch 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Sham 

acupunctuur 

Intervention 
Acupunctuur 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: ernstig. I2=53%. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. In sommige onderzoeken lage aantallen 

patiënten. Publicatie bias: geen. 

2. Inconsistentie: ernstig. I2=66%. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. In sommige onderzoeken lage aantallen 

patiënten. Publicatie bias: geen. 

3. Risico op bias: ernstig. Blindering issues. Inconsistentie: ernstig. I2=79%. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. 

Publicatie bias: geen. 

4. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Lage aantallen events. Publicatie bias: geen. 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12-20 weken. 

gespecificeerd) was 1,15 (95% BI: 0,85 - 
1,56) (4 RCTs, n=1314, aantal 

bijwerkingen totaal: 236) en m.b.t. 
ernstige bijwerkingen 1,29 (95% BI: 
0,43 - 3,83) (6 RCT's, n=1071, aantal 

bijwerkingen totaal: 15). Xu vond in de 
acupunctuur-groep 5 personen met een 
bijwerking (huidbloeding, scherpe pijn, 

hartkloppingen), er werden geen 
ernstige bijwerkingen gerapporteerd. 

relevant. 
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10. Anti-emetica bij migraine 

Het doel van gebruik van anti-emetica bij migraine is het verminderen van misselijkheid en braken. Daarnaast is tijdens een migraine-

aanval de maag-/darmmotiliteit vertraagd; omdat dopamine-antagonisten (zoals domperidon en metoclopramide) de maagontlediging 

verbeteren, worden  orale analgetica mogelijk beter opgenomen  [Ross-Lee 1983, 2017]. 

Naast het verminderen van de misselijkheid,  zijn er aanwijzingen dat anti-emetica ook effect hebben op de hoofdpijn. Mogelijk neemt 

de hoofdpijn sneller af door inname van een anti-emeticum. De toepassing van anti-emetica wordt echter beperkt door de kans op 

extrapiramidale bijwerkingen en ernstige cardiale bijwerkingen.  

Het CBG heeft recent de registratie voor domperidon bij kinderen < 12 jaar en patiënten met een gewicht < 35 kg geschrapt 

[Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP 2019]. 

Belangrijke Info 

Volwassenen: Overweeg bij migraine met misselijkheid en/of braken een anti-emeticum voor te schrijven naast de 

aanvalsbehandeling;  maak een keuze tussen domperidon (max. 7 dagen) en metoclopramide (max. 5 dagen) op basis van 

patiëntkenmerken, comorbiditeit, co-medicatie, contra-indicaties en mogelijke bijwerkingen. Evalueer na 2-3 aanvallen de 

effectiviteit en stop het anti-emeticum bij onvoldoende effectiviteit.  

Kinderen (12-18 jaar en ≥35 kg): overweeg bij episodische migraine met hevige misselijkheid en/of braken domperidon voor te 

schrijven naast paracetamol of NSAID. Schrijf dit middel zo kort mogelijk en in een zo laag mogelijke dosering voor. 

 

Kinderen (leeftijd < 12 jaar): anti-emetica bij episodische migraine met misselijkheid en/of braken wordt ontraden vanwege het 

gebrek aan bewijs voor effectiviteit en de bijwerkingen die met name op jonge leeftijd voorkomen. 

De effectiviteit en veiligheid van anti-emetica (oraal, rectaal) bij episodische migraine is nauwelijks onderzocht. Omdat de maag-

darmmotiliteit vertraagd is tijdens een migraine-aanval, hebben dopamine-agonisten theoretisch, naast afname van misselijkheid 

en braken, ook een gunstige invloed op de opname van oraal toegediende analgetica. 

 

Kinderen: de registratie voor domperidon bij kinderen < 12 jaar of < 35 kg is recent vervallen in verband met een verhoogd 

risico op hartritmestoornissen (met name bij dagdoseringen boven 30 mg of langer dan 1 week gebruik) en gebrek aan 

effectiviteit. Dit is alleen onderzocht voor de indicatie gastro-enteritis[CBG 2019]. Domperidon gaat ook gepaard met een 

verhoogd risico op extrapiramidale bijwerkingen. 

Voor metoclopramide is er geen plaats bij kinderen in de eerstelijn in verband met passage van de bloed-hersenbarrière en 

daarmee het verhoogde risico op extrapiramidale verschijnselen.  [Informatorium medicamentorum 2019, Weijemanne 2016]. 

Ondansetron is niet onderzocht bij migraine en is voor deze indicatie niet geregistreerd. Dit middel gaat bij meer dan 10% van 

de gebruikers gepaard met hoofdpijn. Ook dit middel kan extrapiramidale bijwerkingen hebben (< 1%) [Geneesmiddel Informatie 

Centrum van de KNMP 2019]. 

Er is recent een observationeel onderzoek gepubliceerd waarin de effectiviteit van ondansetron vergeleken werd met 

antidopaminerge medicatie bij kinderen en jongeren met migraine [Talai 2020], en daaruit bleek dat de effectiviteit vergelijkbaar 

is. Op basis van dit onderzoek kan echter niets gezegd worden over de veiligheid/bijwerkingen van ondansetron.  

 

Volwassenen: domperidon is alleen nog verkrijgbaar op recept in verband met een verhoogd risico op hartritmestoornissen (met 

name bij patiënten ouder dan 60 jaar, dagdoseringen boven 30 mg of langer dan 1 week gebruik en gelijktijdig gebruik van QT 

verlengende geneesmiddelen). Ook zijn de dagdoseringen verlaagd en is het gebruik beperkt tot 1 week [EMA 2014]. 

Domperidon is niet beschikbaar als zetpil. 

Metoclopramide gaat eveneens gepaard met een verhoogd risico op hartritmestoornissen en extrapiramidale bijwerkingen. 

Metoclopramide is beschikbaar als zetpil. 

Ondansetron is niet onderzocht bij migraine en is voor deze indicatie niet geregistreerd. Dit middel gaat bij meer dan 10% van 

de patiënten gepaard met hoofdpijn. Ook dit middel kan extrapiramidale bijwerkingen hebben (< 1%) en is gecontra-indiceerd 

bij een verlengde QT-tijd, bradyaritmieën en elektrolytstoornissen. 

Substantiële nadelen Voor- en nadelen 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 
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Rationale 

Kinderen: 

Gezien het gebrek aan bewijs van effectiviteit bij misselijkheid en braken en de potentiële bijwerkingen zijn wij van mening dat er 

geen plaats is voor anti-emetica (domperidon, metoclopramide en ondansetron) voor deze indicatie bij kinderen < 12 jaar.  Bij 

kinderen ≥ 12 jaar en ≥ 35 kg kan domperidon overwogen worden bij episodische migraine met hevige misselijkheid en/of braken. 

Beperk het gebruik tot de kortst mogelijke periode. 

Volwassenen:  

extrapiramidale bijwerkingen zijn zeldzaam en reversibel. Daarom wordt aanbevolen om domperidon of metoclopramide te 

overwegen bij migraine met misselijkheid en braken. Mogelijk wordt de opname van analgetica (paracetamol, NSAID) hiermee 

vergroot en daarmee de effectiviteit. 

Houdt bij de keuze van een anti-emeticum rekening met comorbiditeit, co-medicatie en contra-indicaties. 

Gezien het gebrek aan bewijs van effectiviteit bij misselijkheid en braken bij migraine en de potentiële bijwerkingen (waaronder 

toename hoofdpijn) worden ondansetron en granisetron bij migraine niet aanbevolen. 

 De kwaliteit van bewijs is zeer laag op grond van kans op vertekening (oa. loss to follow up 22%,onduidelijke concealment of 

allocation), indirectheid van bewijs en onnauwkeurigheid (laag aantal geïncludeerde patiënten). 

De werkgroep is van mening dat sommige patiënten een voorkeur hebben voor een anti-emeticum, zeker indien ze geen 

triptaan gebruiken. Een zetpil heeft dan mogelijk de voorkeur in verband met de misselijkheid. 

 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten van anti-emetica zijn laag. (www.medicijnkosten.nl, geraadpleegd dd 28-8-2019 domperidon 10 mg tablet: € 0,09; 

metoclopramide 10 mg tablet: €0,07,  10 mg zetpil: € 0,20; ondansetron 8 mg tablet: €0,12; 8 mg smelttablet: € 5,60; 16 mg 

zetpil: €13,74; stroop 0,8 mg/ml, flacon 50 ml: €52,67) . 

Resources 

Inname van meerdere medicijnen (analgeticum + anti-emeticum) is voor sommige patiënten mogelijk een bezwaar. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 
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11. RAS-remmers als preventie bij episodische migraine 

Belangrijke Info 

Rationale 

Uit de hier beschreven onderzoeken blijkt dat RAS-remmers mogelijk ook effectief zijn in het reduceren van het aantal aanvallen. 

Aangezien de kwaliteit van bewijs voor de ARB’s hoger is dan voor ACE-remmers, gaat de voorkeur uit naar een ARB boven een 

ACE-remmer. Alleen telmisartan en candesartan zijn onderzocht. Het is vooralsnog onduidelijk of het een groepseffect betreft. 

Omdat candesartan beter is onderzocht en goedkoper is, gaat de voorkeur uit naar candesartan boven telmisartan.  

Zwakke aanbeveling 

Overweeg candesartan (offlabel) als preventieve behandeling bij episodische migraine ≥ 2 aanvallen/maand. 

Voordelen: ARB’s (candesartan, mogelijk ook telmisartan) hebben waarschijnlijk een klinisch relevant positief effect op het aantal 

hoofdpijnaanvallen per maand; de kwaliteit van bewijs voor ACE-remmers is lager en het effect op het aantal hoofdpijnaanvallen 

per maand is lager dan voor ARB’s. (kwaliteit van bewijs laag).  

Nadelen: het effect is waarschijnlijk klein en het gebruik van RAS-remmers kan gepaard gaan met bijwerkingen zoals 

symptomatische (orthostatische) hypotensie, hoest (bij ACE-remmers), nierfunctieverslechtering en hyperkaliëmie. 2 weken na 

aanvang van de behandeling met een ACE-remmer of ARB moet laboratoriumonderzoek plaatsvinden.  

Head-to-head vergelijkingen met staand beleid (valproïnezuur, topiramaat en tricyclische antidepressiva) ontbreken. Er is alleen 

een vergelijking tussen candesartan en propranolol, welke toonde dat de effectiviteit van candesartan niet inferieur is aan 

propranolol. RAS-remmers zijn niet geregistreerd voor de preventie van episodische migraine (offlabel). 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs voor ARB’s was redelijk. Er werd afgewaardeerd i.v.m. kans op publicatiebias (betrokkenheid van de 

farmaceutische industrie). 

Voor ACE-remmers was de kwaliteit van het bewijs zeer laag. Er werd afgewaardeerd i.v.m. onnauwkeurigheid (laag aantal 

patiënten, brede betrouwbaarheidsintervallen) en kans op publicatiebias (betrokkenheid van de farmaceutische industrie). 

Voor wat betreft de vergelijking tussen ARB’s en ACE-remmers werd er afgewaardeerd i.v.m. indirecte vergelijking (netwerk-

meta-analyse) en onnauwkeurigheid (laag aantal patiënten ; kwaliteit van bewijs laag.  

Laag Kwaliteit van bewijs 

Frequente migraine-aanvallen kunnen een grote impact op het dagelijks functioneren hebben. Desondanks zijn niet alle 

patiënten even makkelijk te motiveren voor een preventieve behandeling, wat deels te wijten is aan een gebrek aan vertrouwen 

in de effectiviteit van de behandeling en teleurstelling als er toch aanvallen optreden, maar ook omdat velen liever niet dagelijks 

geneesmiddelen gebruiken [Mulleners 2010]. Andere patiënten zullen preventieve medicatie willen innemen om migraine-

aanvallen tegen te gaan (inschatting van de werkgroep). 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten van RAS-remmers zijn laag (en vergelijkbaar met die van bèta-blokkers) (bron: medicijnkosten.nl, geraadpleegd op 

4-11-2019: candesartan tablet 16 mg, 30 stuks €0,80; telmisartan tablet 80 mg, 30 stuks € 1,73) lisinopril tablet 20 mg, 30 

stuks € 0,93; enalapril tablet 10 mg, 30 stuks € 0,76). De medicatie wordt vergoedt door de zorgverzekering. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 

Het hangt af van de persoonlijke voorkeur van de patiënt of hij preventieve behandeling wil. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 
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Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met episodische migraine (>= 2 aanvallen per maand) 

Interventie:  RAS-remmer (ACE-remmer, ARB's) 

Vergelijking 

(comparison):  placebo, bèta-blokkers, valproïnezuur, topiramaat 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
placebo of 

staand beleid 

Intervention 
RAS-remmer 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel 

gefinancierde studies. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Tijdsduur van het onderzoek is te kort om effect te meten. Onnauwkeurigheid: 

zeer ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen, Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

3. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. 

Aantal 
hoofdpijnaanvall

en per maand 

(ARB's) 
12 weken 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

213 patiënten in 3 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

5.4 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

4 
(Gemiddelde) 

MD 1.1 lager 

( CI 95% 2 lager — 
0.3 lager ) 

Redelijk 
door serieuze 

publicatie bias 1 

RAS-remmers (ARB's) 
verlagen waarschijnlijk 

het aantal 
hoofdpijnaanvallen per 

maand 

Aantal 
hoofdpijnaanvall

en per maand 

(ACE-remmers) 
4-8 weken 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

34 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

10.8 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

10 
(Gemiddelde) 

MD 0.8 lager 

( CI 95% 6.2 lager 
— 4.5 hoger ) 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

2 

We zijn onzeker, maar 
RAS-remmers (ACE-

remmers) verlagen het 
aantal hoofdpijnaanvallen 
per maand mogelijk niet. 

Aantal 
hoofdpijnaanvall

en per maand 

(ACE-remmers) 
12 weken 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

30 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

6.2 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

4.6 
(Gemiddelde) 

MD 1.4 lager 

( CI 95% 2.6 lager 
— 0.2 lager ) 

Zeer laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid, 

door serieuze 

publicatie bias 3 

We zijn onzeker, maar 
RAS-remmers (ACE-
remmers) verlagen 
mogelijk het aantal 

hoofdpijnaanvallen per 
maand. 

Aantal 
migrainedagen 

per 4 weken 
(ARB vs 

propranolol) 
12 weken 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

61 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

2.91 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

2.95 
(Gemiddelde) 

MD 0.04 hoger 

CI 95% 

Laag 
door serieuze 

indirect bewijs, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
4 

ARB's verlagen mogelijk 
het aantal migrainedagen 
per 4 weken even veel als 

bèta-blokkers. 
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Meestal commercieel gefinancierde studies. 

4. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Zelf-selectie populatie, afwijkend van huisartspopulatie. Onnauwkeurigheid: 

ernstig. laag aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 
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12. Tricyclische antidepressiva als preventie bij episodische migraine 

Belangrijke Info 

Zwakke aanbeveling 

Overweeg amitriptyline als preventieve behandeling bij episodische migraine ≥ 2 aanvallen/maand.  

Maak samen met de patiënt een afweging van de voor- en nadelen: 

• Voordelen: amitriptyline lijkt te zorgen voor minder frequente hoofdpijn en mogelijk minder analgetica gebruik. 

• Nadelen: het effect op de ernst van de hoofdpijn is beperkt en amitriptyline kan gepaard gaan met bijwerkingen zoals droge 

mond, obstipatie, misselijkheid, gewichtstoename en seksuele disfunctie. Bij een dosis t/m 75 mg mag na één week gebruik 

weer auto worden gereden. 

Voordelen: tricyclische antidepressiva (amitriptyline, clomipramine en misschien doxepine en opipramol) lijken een (klinisch 

relevant) verlagend effect te hebben op het aantal hoofdpijnaanvallen per maand (kwaliteit van bewijs laag). Tricyclische 

antidepressiva kunnen naast een preventieve werking op het aantal hoofdpijnaanvallen, ook een gunstig effect hebben op de 

stemming. Migraine en depressie komen vaker samen voor dan op grond van de prevalenties mag worden verwacht [Louter 

2010]. 

Nadelen: het gebruik van tricyclische antidepressiva kan gepaard gaan met bijwerkingen zoals slaperigheid, droge mond en 

gewichtstoename.  Bij een dosering amitriptyline t/m 75 mg mag de patiënt de eerste week niet autorijden, bij doseringen 

hoger dan 75 mg mag geen auto gereden worden (bron: https://rijveiligmetmedicijnen.nl). Tricyclische antidepressiva zijn, met 

uitzondering van amitriptyline, niet geregistreerd voor de preventie van episodische migraine.  

Substantieel netto-voordeel van de aanbevolen interventie Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs voor het effect van tricyclische antidepressiva bij migraine was laag. Er werd afgewaardeerd i.v.m. 

kans op bias door incomplete data en publicatiebias (betrokkenheid van de farmaceutische industrie). Voor doxepine en 

opipramol was de kwaliteit van het bewijs zeer laag. Daar werd ook afgewaardeerd i.v.m. onnauwkeurigheid (laag aantal 

patiënten). 

Laag Kwaliteit van bewijs 

Frequente migraine-aanvallen kunnen een grote impact op het dagelijks functioneren hebben. Desondanks zijn niet alle 

patiënten even makkelijk te motiveren voor een preventieve behandeling, wat deels te wijten is aan een gebrek aan vertrouwen 

in de effectiviteit van de behandeling en teleurstelling als er toch aanvallen optreden, maar ook omdat velen liever niet dagelijks 

geneesmiddelen gebruiken [Mulleners 2010]. Andere patiënten zullen preventieve medicatie willen innemen om migraine-

aanvallen tegen te gaan. (inschatting van de werkgroep). 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten van tricyclische antidepressiva zijn laag  (bron: medicijnkosten.nl, geraadpleegd op 4-11-2019, kosten per 30 stuks 

amitriptyline 10 mg € 0,87, amitriptyline 25 mg € 1,25). De medicatie wordt vergoedt door de zorgverzekering. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 

Het hangt af van de persoonlijke voorkeur van de patiënt of hij preventieve behandeling wil. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

Opipramol is niet op de markt in Nederland. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 
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Rationale 

Uit de hier beschreven onderzoeken blijkt dat tricyclische antidepressiva mogelijk effectief zijn in het reduceren van het aantal 

migraine-aanvallen. Aangezien de kwaliteit van bewijs voor de tricyclische antidepressiva amitriptyline en clomipramine hoger is dan 

voor doxepine, en de grootte van het effect bij amitriptyline het hoogst is, gaat de voorkeur uit naar amitriptyline.  Amitriptyline is 

als enig tricyclisch antidepressivum geregistreerd voor de preventie van migraine.  Farmacogenetisch onderzoek bij start of tijdens 

gebruik van amitriptyline wordt niet aanbevolen, zie Detail Farmacogenetisch onderzoek bij amitritpyline. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patienten (>18 jr) met episodische migraine 

Interventie:  Tricyclische antidepressiva 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Tricyclische 

antidepressiva 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Hoofdpijnindex / 
Hoofdpijnfreque

ntie 
4-26 weken 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

362 patiënten in 7 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 4-26 weken. 

Verschil: SMD 0.7 lager 

( CI 95% 0.93 lager 
— 0.48 lager ) Laag 

door serieuze 
risico op bias, door 
serieuze publicatie 

bias 1 

Tricyclische 
antidepressiva verlaagt 

mogelijk de 
hoofdpijnindex/

hoofdpijnfrequentie. 

Hoofdpijnindex / 
Hoofdpijnfreque

ntie - 

Amitriptyline 
4-26 weken 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

105 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 24 weken. 

Verschil: SMD 1.24 lager 

( CI 95% 1.66 lager 
— 0.82 lager ) Laag 

door serieuze 
risico op bias, door 
serieuze publicatie 

bias 2 

Amitriptyline verlaagt 
mogelijk de 

hoofdpijnindex/
hoofdpijnfrequentie. 

Hoofdpijnindex / 
Hoofdpijnfreque

ntie - 

Clomipramine 
4 weken 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

204 patiënten in 3 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 4 weken. 

Verschil: SMD 0.46 lager 

( CI 95% 0.74 lager 
— 0.18 lager ) Laag 

door serieuze 
risico op bias, door 
serieuze publicatie 

bias 3 

Clomipramine verlaagt 
mogelijk de 

hoofdpijnindex/
hoofdpijnfrequentie licht. 

Hoofdpijnindex / 
Hoofdpijnfreque

ntie - Doxepine 
4 weken 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

28 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Verschil: SMD 0.77 lager 

( CI 95% 1.54 lager 
— 0 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door serieuze 

publicatie bias 4 

We zijn onzeker, maar 
doxepine verlaagt 

mogelijk de 
hoofdpijnindex/

hoofdpijnfrequentie. 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Tricyclische 

antidepressiva 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Inadequaat genereren van sequenties of vergelijkbare groepen, waardoor men de mogelijkheid creert 

op selectievertekening., Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: 

ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

2. Risico op bias: ernstig. Inadequaat genereren van sequenties of vergelijkbare groepen, waardoor men de mogelijkheid creert 

op selectievertekening., Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: 

ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

3. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie 

bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

4. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag 

aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

5. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag 

aantal patiënten . Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

Follow-up: 4 weken. 

Hoofdpijnindex / 
Hoofdpijnfreque

ntie - Opipramol 
12 weken 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

25 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

4.2 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

2.9 
(Gemiddelde) 

SMD 0.87 lager 

( CI 95% 1.69 lager 
— 0.04 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid, 
door serieuze 

publicatie bias 5 

We zijn onzeker, maar 
opipramol verlaagt 

mogelijk de 
hoofdpijnindex/

hoofdpijnfrequentie. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patienten (>18 jr) met episodische migraine 

Interventie:  Tricyclische antidepressiva (amitriptyline) 

Vergelijking 

(comparison):  Topiramaat 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Topiramaat 

Intervention 
Amitriptyline 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data . Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie 

Hoofdpijnindex / 
Hoofdpijnfreque

ntie 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

394 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 en 26 
weken. 

Verschil: SMD 0.01 lager 

( CI 95% 0.32 lager 
— 0.33 hoger ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze publicatie 

bias 1 

Amitriptyline geeft 
mogelijk niet of 

nauwelijks verschil op de 
hoofdpijnindex / 

hoofdpijnfrequentie t.o.v 
topiramaat. 
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bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 
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13. Bèta-blokkers en anti-epileptica als preventie bij episodische migraine 

Belangrijke Info 

Rationale 

Op grond van werkzaamheid en bijwerkingenprofiel (ten opzichte van anti-epileptica) zijn bètablokkers jarenlang de eerste keus 

geweest als preventieve behandeling bij migraine (zie beschreven onderzoeken). Bij keuze voor een bètablokker gaat op grond van 

het bijwerkingenprofiel de voorkeur uit naar metoprolol. Tweede keus is propranolol (niet -selectief).  

Zwakke aanbeveling 

Overweeg metoprolol (eerste keus) of propranolol (tweede keus) als preventieve behandeling bij episodische migraine ≥ 2 

aanvallen/maand. 

Voordelen: bètablokkers worden al jarenlang toegepast in de preventieve behandeling van migraine, er is veel ervaring mee 

opgedaan. Door het gebruik van bètablokkers heeft de patiënt bijna 2 maal zo veel kans op halvering van de frequentie van de 

migraineaanvallen. Metoprolol is een middel met relatief weinig bijwerkingen. Zowel metoprolol als propranolol zijn 

geregistreerd voor de behandeling van migraine. 

Nadelen: propranolol is een niet-selectieve bètablokker en gaat gepaard met relatief veel bijwerkingen zoals bradycardie, 

vermoeidheid, traagheid, koude handen en voeten. Een contra-indicatie voor bètablokkers is astma. Niet-selectieve 

bètablokkers zijn in alle doseringen gecontraindiceerd bij astma. Niet-selectieve bètablokkers antagoneren daarnaast de 

bètamimetische werking van adrenaline, dit is met name riskant bij anafylaxie (verminderde bronchusverwijding en verminderde 

hemodynamische werking) [Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP 2019].  

Substantieel netto-voordeel van de aanbevolen interventie Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs voor het effect van bètablokkers bij migraine was laag. Er werd afgewaardeerd i.v.m. kans op selectiebias 

door onduidelijke randomisatie en onnauwkeurigheid door in sommige onderzoeken een laag aantal patiënten. 

Laag Kwaliteit van bewijs 

Frequente migraine-aanvallen kunnen een grote impact op het dagelijks functioneren hebben. Desondanks zijn niet alle 

patiënten even makkelijk te motiveren voor een preventieve behandeling, wat deels te wijten is aan een gebrek aan vertrouwen 

in de effectiviteit van de behandeling en teleurstelling als er toch aanvallen optreden, maar ook omdat velen liever niet dagelijks 

geneesmiddelen gebruiken [Mulleners 2010]. Andere patiënten zullen preventieve medicatie willen innemen om migraine-

aanvallen tegen te gaan. (inschatting van de werkgroep). 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten van bètablokkers zijn laag (bron: medicijnkosten.nl, geraadpleegd op 11-8-2020): metoprolol tablet 100 mg €0,07/

dag, propranolol retard capsule 80 mg €0,34/dag. De medicatie wordt vergoed door de zorgverzekeraar.  

Resources 

Het hangt af van de persoonlijke voorkeur van de patiënt of hij preventieve behandeling wil gebruiken. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met episodische migraine (>=2 aanvallen per maand) 

Interventie:  Bèta-blokkers 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Bèta-blokkers 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. kans op selectiebias door onduidelijke randomisatie. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten in groot aantal onderzoeken. Publicatie bias: geen. 

2. Risico op bias: ernstig. kans op selectiebias door onduidelijke randomisatie. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten in aantal onderzoeken. Publicatie bias: geen. 

Positieve 
respons op 

medicatie 
12 weken tot 6 

maanden 

9  Cruciaal 

Relatief risico 1.94 
(CI 95% 1.61 — 2.35) 

Gebaseerd op data van 
668 patiënten in 9 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken tot 
6 maanden. 

297 
per 1000 

Verschil: 

576 
per 1000 

279 meer per 
1000 

( CI 95% 181 meer 
— 401 meer ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

Het gebruik van bèta-
blokkers geeft mogelijk 

vaker een positieve 
respons op medicatie dan 
het gebruik van placebo. 

Bijwerkingen 
12 weken tot 6 

maanden 

6  Belangrijk 

Relatief risico 1.43 
(CI 95% 1.12 — 1.81) 

Gebaseerd op data van 
619 patiënten in 6 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken tot 
6 maanden. 

235 
per 1000 

Verschil: 

336 
per 1000 

101 meer per 
1000 

( CI 95% 28 meer 
— 190 meer ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
2 

Het gebruik van bèta-
blokkers geeft mogelijk 
vaker bijwerkingen dan 

het gebruik van placebo. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met episodische migraine (>=2 aanvallen per maand) 

Interventie:  Anti-epileptica (topiramaat) 

Vergelijking 

(comparison):  Bèta-blokker (propranolol) 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Propranolol 

Intervention 
Topiramaat 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Frequentie 

migraine 
8 weken 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

62 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

2.2 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

1.83 
(Gemiddelde) 

MD 0.37 lager 

CI 95% 

Laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

1 

Er is mogelijk niet of 
nauwelijks verschil in de 
frequentie van migraine 

bij gebruik van topiramaat 
of propranolol. 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Propranolol 

Intervention 
Topiramaat 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten (<100), Slechts data van 

een studie. Publicatie bias: geen. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten (<100), Slechts data van 

een studie. Publicatie bias: geen. 

Ernst van de 

hoofdpijn 
8 weken 

8  Cruciaal 

Gemeten met: VAS 
Schaal: 1 — 10 Lager 

beter 
Gebaseerd op data van: 

62 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8 weken. 

4.13 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

3.67 
(Gemiddelde) 

MD 0.46 lager 

CI 95% 

Laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

2 

Er is mogelijk niet of 
nauwelijks verschil in de 

ernst van de hoofdpijn bij 
gebruik van topiramaat of 

propranolol. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met episodische migraine (>=2 aanvallen per maand) 

Interventie:  Propranolol 

Vergelijking 

(comparison):  Metoprolol 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Metoprolol 

Intervention 
Propranolol 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Positieve 
respons op 

medicatie 
10 weken - 10 

maanden 

 

Relatief risico 0.78 
(CI 95% 0.56 — 1.09) 

Gebaseerd op data van 
216 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 10 weken - 10 
maanden. 

231 
per 1000 

Verschil: 

180 
per 1000 

51 minder per 
1000 

( CI 95% 102 
minder — 21 meer 

) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

Er is mogelijk niet of 
nauwelijks verschil in 

respons op de medicatie 
bij gebruik van 
propranolol of 

metoprolol. 

Bijwerkingen 
10 weken - 10 

maanden 

 

Relatief risico 0 
(CI 95% 0 — 0) 

Gebaseerd op data van 
24 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 10 weken. 

0 
per 1000 

Verschil: 

0 
per 1000 

0 minder per 1000 

( CI 95% 0 minder 
— 0 minder ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
2 

We zijn onzeker, maar er 
is mogelijk niet of 

nauwelijks verschil in 
respons op de medicatie 

bij gebruik van 
propranolol of 

metoprolol. 
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Belangrijke Info 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Metoprolol 

Intervention 
Propranolol 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. onduidelijke randomisatie, kans op selectiebias. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

2. Risico op bias: ernstig. onduidelijke randomisatie, kans op selectiebias. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

3. Risico op bias: ernstig. onduidelijke randomisatie, kans op selectiebias. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

4. Risico op bias: ernstig. onduidelijke randomisatie, kans op selectiebias. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

Aanvalsfrequenti

e 
10 weken - 10 

maanden 

 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

68 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 6 maanden. 

3 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

3 
(Gemiddelde) 

SMD 0 lager 

( CI 95% 0.48 lager 
— 0.48 hoger ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
3 

We zijn onzeker, maar 
mogelijk is er geen 

verschil in 
aanvalsfrequentie bij 

gebruik van propranolol 
en metoprolol. 

Aanvalsfrequenti

e 
10 weken - 10 

maanden 

 

Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

24 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 10 maanden. 

3.1 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

2.4 
(Gemiddelde) 

SMD 0.43 lager 

( CI 95% 1.24 lager 
— 0.38 hoger ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
4 

We zijn onzeker, maar 
mogelijk is er geen 

verschil in 
aanvalsfrequentie bij 

gebruik van propranolol 
en metoprolol. 

Praktijkadvies 

Verwijs bij episodische migraine ≥ 2 aanvallen/maand, indien andere preventieve middelen onvoldoende effectief zijn, naar de 

neuroloog voor preventieve behandeling met een anti-epilepticum (valproïnezuur, topiramaat). 

Voordelen: anti-epileptica (topiramaat, valproïnezuur) lijken een (klinisch relevant) verlagend effect te hebben op het aantal 

hoofdpijnaanvallen per maand (kwaliteit van bewijs redelijk). 

Nadelen: valproïnezuur is teratogeen en is gecontra-indiceerd voor de indicatie profylaxe van migraine bij vrouwen in de 

vruchtbare leeftijd. Daarnaast geeft valproïnezuur frequent bijwerkingen zoals misselijkheid en tremor. Topiramaat is gecontra-

indiceerd tijdens de zwangerschap en geeft ook vaak bijwerkingen zoals gewichtsverlies, misselijkheid, vermoeidheid. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs voor het effect van anti-epileptica bij migraine was redelijk. Er werd afgewaardeerd i.v.m. een laag aantal 

patiënten in de onderzoeken. 

Redelijk Kwaliteit van bewijs 
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Rationale 

Topiramaat en valproïnezuur zijn waarschijnlijk effectief in het verlagen van de aanvalsfrequentie bij migraine. De toepassing wordt 

echter beperkt door het ongunstige bijwerkingenprofiel en de teratogeniteit. 

Frequente migraine-aanvallen kunnen een grote impact op het dagelijks functioneren hebben. Desondanks zijn niet alle 

patiënten even makkelijk te motiveren voor een preventieve behandeling, wat deels te wijten is aan een gebrek aan vertrouwen 

in de effectiviteit van de behandeling en teleurstelling als er toch aanvallen optreden, maar ook omdat velen liever niet dagelijks 

geneesmiddelen gebruiken [Mulleners 2010]. Andere patiënten zullen preventieve medicatie willen innemen om migraine-

aanvallen tegen te gaan. (inschatting van de werkgroep). 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten van anti-epileptica zijn laag (bron: medicijnkosten.nl, geraadpleegd op 17-3-2020, kosten per 30 stuks valproïnezuur 

tablet 300 mg €  2,62, topiramaat tablet 50 mg € 1,97) De medicatie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 

Resources 

Het hangt af van de persoonlijke voorkeur van de patiënt of hij preventieve behandeling wil gebruiken. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

Aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd mag vanwege de teratogeniteit alleen valproïnezuur   voorgeschreven worden door een 

neuroloog of psychiater op voorwaarde dat de patiënt deelneemt aan het Zwangerschapspreventieprogramma. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patiënten met episodische migraine (>=2 aanvallen per maand) 

Interventie:  Anti-epileptica 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Anti-epileptica 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

Frequentie 
migraine 

(topiramaat) 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

534 patiënten in 4 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

4.21 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

3.19 
(Gemiddelde) 

MD 1.02 lager 

CI 95% 

Redelijk 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

Bij gebruik van het anti-
epilepticum topiramaat is 

de frequentie van 
migraine waarschijnlijk 

lager dan bij gebruik van 
placebo. 

Frequentie 
migraine 

(valproaat) 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

126 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

10.85 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

6.17 
(Gemiddelde) 

MD 4.68 lager 

CI 95% 

Redelijk 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
2 

Bij gebruik van het anti-
epilepticum valproaat is 

de frequentie van 
migraine waarschijnlijk 

lager dan bij gebruik van 
placebo. 
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14. Menstruele migraine en anticonceptiva met alleen progestagenen 

Bij menstruele migraine begint de aanval op de eerste dag van de menstruatie of maximaal twee dagen ervoor of erna en komen er 

verder geen andere aanvallen tussen de menstruaties voor. Indien er niet alleen rondom de menstruatie migraine-aanvallen optreden, 

maar ook daarbuiten, spreekt men van menstruatie gerelateerde migraine [IHS 2018]. 

Bij deze vorm van migraine (zonder aura) wordt in de huidige NHG-Standaard Hoofdpijn en de NVN richtlijn Medicamenteuze 

behandeling van migraine en medicatieovergebruikshoofdpijn geadviseerd om het doorslikken van de combinatiepil te overwegen. 

Hiermee kan fluctuatie in de hormoonspiegel worden voorkomen, waardoor mogelijk minder migraine-aanvallen optreden.  Deze 

aanbeveling is alleen van toepassing op vrouwen die reeds de combinatiepil gebruiken.  

In de NVN richtlijn wordt expliciet hormonale profylaxe bij menstruele migraine en menstruatie gerelateerde migraine niet aanbevolen, 

op grond van het ontbreken van goed onderzoek wat betreft de hormonale behandeling bij deze vormen van migraine en het verhoogde 

risico op ischemische cardiovasculaire aandoeningen [NVN 2017]. 

Het is de vraag of anticonceptiemethoden met alleen progestagenen een geschikt alternatief zijn voor de combinatiepil bij menstruele 

migraine of menstruatie gerelateerde migraine met en zonder aura.  

In een consensus-artikel van de Europese Hoofdpijn Federatie (EHF) en de European Society of Contraception and Reproductive Health 

(ESC) m.b.t. hormonale contraceptiva en het risico op een herseninfarct bij vrouwen met migraine [Sacco 2017], wordt genoemd dat bij 

vrouwen met migraine met aura die anticonceptiva willen gebruiken niet-hormonale anticonceptie (condoom, koperhoudend IUD, 

sterilisatie)  of anticonceptiva met alleen progestagenen (oraal, sub-dermaal, depot-injectie of levonogestrel-afgevende spiraal) wordt 

geadviseerd. 

Belangrijke Info 

Zwakke aanbeveling tegen 

We bevelen de pil met alleen progestagenen (of andere anticonceptiva met alleen progestagenen) niet aan als preventieve 

behandeling bij vrouwen met menstruele migraine of menstruatiegerelateerde migraine, omdat de effectiviteit bij menstruele of 

menstruatie gerelateerde migraine te beperkt (pil met alleen progestagenen) of niet (andere anticonceptiva met alleen 

progestagenen) is onderzocht. 

Voordelen: ook al zijn we onzeker over het effect, de pil met alleen progestagenen (desogestrel 75mcg/dag) lijkt een positief 

effect te hebben op het aantal pijndagen en migraine-aanvallen (kwaliteit van bewijs zeer laag). De onderzoeken waren echter 

niet placebo-gecontroleerd en de uitkomstmaten zijn niet bij specifiek menstruele migraine of menstruatie gerelateerde 

migraine onderzocht. 

Desogestrel verlaagt de estradiolplasmaconcentratie tot een niveau dat overeenkomt met de vroegfolliculaire fase; mogelijk 

berust het werkingsmechanisme bij migraine op het stabiliseren van de hormoonspiegels, het exacte werkingsmechanisme is 

echter niet bekend  [Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP 2019, Warhurst 2018]. 

Anticonceptie met alleen progestagenen is mogelijk veiliger dan de combinatiepil, aangezien vooral oestrogenen gepaard gaan 

met een verhoogd risico op ischemische hart- en vaatziekten. De WHO heeft migraine met of zonder aura ook niet aangemerkt 

als contra-indicatie voor anticonceptiemethoden met alleen progestagenen, in tegenstelling tot de combinatiepreparaten [WHO 

2015]. 

De betrouwbaarheid van de pil met alleen progestageen ten aanzien van de anticonceptieve werking is bij consequent gebruik 

vergelijkbaar met de combinatiepil; de pil met alleen progestageen vergt wel een grotere nauwkeurigheid in het gebruik dan een 

oraal combinatiepreparaat. 

 

Nadelen: de pil met alleen progestageen kan vooral in de eerste maanden van gebruik tot een wisselend en onvoorspelbaar 

bloedingspatroon leiden. Directe vergelijkingen tussen anticonceptiemethoden met alleen progestagenen en de combinatiepil 

ontbreekt. Ook zijn de uitkomstmaten niet bij specifiek menstruele migraine of menstruatie gerelateerde migraine onderzocht 

en is de effectiviteit van de prikpil, het hormoonhoudend spiraaltje en implantatiestaafje niet onderzocht. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs was zeer laag. Het waren voor het grootste deel observationele studies (waardoor de kwaliteit van 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 
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Rationale 

De pil met alleen progestageen is mogelijk effectief bij (menstruele) migraine. De werkgroep is van mening dat de kwaliteit van 

bewijs echter nog te laag is om de pil met alleen progestageen actief aan te bevelen aan vrouwen met menstruele migraine of 

menstruatie gerelateerde migraine.  

Omdat het risico op ischemische hart- en vaatziekten bij anticonceptiva met alleen progestagenen waarschijnlijk lager is dan bij 

combinatiepreparaten, heeft de pil met alleen progestageen de voorkeur boven combinatiepreparaten bij de wens tot anticonceptie 

(zie Detail Anticonceptie).  

De effectiviteit van de prikpil, implantatiestaafje en hormoonspiraal bij migraine is niet onderzocht, en deze middelen worden 

daarom niet primair aanbevolen ter behandeling van menstruele migraine of menstruatie gerelateerde migraine.  

bewijs op ‘laag’ uitkomt), daarnaast was er ook sprake van indirectheid: er werden niet alleen vrouwen met menstruele migraine 

geïncludeerd, maar vrouwen met alle soorten migraine. 

We verwachten dat de meeste patiënten met menstruele migraine of menstruatie gerelateerde migraine een behandeling met 

een pil met alleen progestageen in overweging willen nemen, om zo minder pijndagen per maand te hebben (inschatting van de 

werkgroep). 

Anticonceptiemethoden met alleen progestagenen gaan waarschijnlijk gepaard met een lager risico op ischemische hart- en 

vaatziekten dan de combinatiepil, waardoor veel patiënten hier de voorkeur aan zullen geven. 

Geen substantiële variatie verwacht Waarden en voorkeuren 

De kosten van de pil met alleen progestagenen zijn laag (www.medicijnkosten.nl, geraadpleegd dd 6-1-2020: desogestrel tablet 

0,075 mg, 30 stuks € 3,30). Voor vrouwen ouder dan 21 jaar valt de vergoeding van anticonceptie niet meer onder de 

basisverzekering. Soms worden de kosten vanuit een aanvullende verziekering vergoed. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 

Anticonceptiva met alleen progestagenen zijn te verkrijgen via een recept van de huisarts. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Vrouwen met menstruele migraine (met of zonder aura) 

Interventie:  Anticonceptiva met alleen progestagenen (desogestrel, levonorgestrel IUD) 

Vergelijking 

(comparison):  placebo, gecombineerde anticonceptiva, gebruikelijke zorg 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
placebo, 

gecombineerde 
anticonceptiva, 

gebruikelijke 
zorg 

Intervention 
Anticonceptiva 

met alleen 
progestagenen 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Aantal dagen 
migraine per 

maand 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

73 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Observationele studies 
(niet gerandomiseerd)) 
Follow-up: 180 dagen. 

Verschil: MD 2.05 lager 

( CI 95% 2.92 lager 
— 1.18 lager ) Zeer laag 

door serieuze 

indirect bewijs 1 

We zijn onzeker, maar het 
aantal migraine-dagen 
vermindert mogelijk bij 

gebruik van 
anticonceptiva met alleen 

progestagenen t.o.v. 
gebruik van andere (niet 

nader gedefinieerde) 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
placebo, 

gecombineerde 
anticonceptiva, 

gebruikelijke 
zorg 

Intervention 
Anticonceptiva 

met alleen 
progestagenen 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

anticonceptie-medicatie. 

Aantal migraine-
aanvallen per 

maand 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

85 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Observationele studies 
(niet gerandomiseerd)) 
Follow-up: 180 dagen. 

Verschil: MD 0.96 lager 

( CI 95% 1.41 lager 
— 0.52 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs 2 

We zijn onzeker, maar het 
aantal migraine-aanvallen 

vermindert mogelijk bij 
gebruik van 

anticonceptiva met alleen 
progestagenen t.o.v. 

gebruik van andere (niet 
nader gedefinieerde) 

anticonceptie-medicatie. 

Gemiddelde 
totale 

hoofdpijnintensit

eit 

8  Cruciaal 

Schaal: 0 — 4 Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

73 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Observationele studies 
(niet gerandomiseerd)) 
Follow-up: 180 dagen. 

Verschil: MD 4.35 lager 

( CI 95% 6.11 lager 
— 2.59 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs 3 

We zijn onzeker, maar de 
gemiddelde totale 

hoofdpijnintensiteit bij 
migraine vermindert 

mogelijk bij gebruik van 
anticonceptiva met alleen 

progestagenen t.o.v. 
gebruik van andere (niet 

nader gedefinieerde) 
anticonceptie-medicatie. 

Aantal analgetica 
gebruikt per 

maand 

6  Belangrijk 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

73 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Observationele studies 
(niet gerandomiseerd)) 
Follow-up: 180 dagen. 

Verschil: MD 2.56 lager 

( CI 95% 3.23 lager 
— 1.89 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs 4 

We zijn onzeker, maar het 
analgetica-gebruik 

vermindert mogelijk bij 
gebruik van 

anticonceptiva met alleen 
progestagenen t.o.v. 

gebruik van andere (niet 
nader gedefinieerde) 

anticonceptie-medicatie 

Aantal triptanen 
gebruikt per 

maand 

6  Belangrijk 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

73 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Observationele studies 
(niet gerandomiseerd)) 
Follow-up: 180 dagen. 

Verschil: MD 2.49 lager 

( CI 95% 4.7 lager 
— 0.28 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs 5 

We zijn onzeker, maar het 
triptaan-gebruik 

vermindert mogelijk bij 
gebruik van 

anticonceptiva met alleen 
progestagenen t.o.v. 

gebruik van andere (niet 
nader gedefinieerde) 

anticonceptie-medicatie 

Functioneren/ 
Kwaliteit van 

leven 

5  Belangrijk 

Gebaseerd op data van: 
73 patiënten in 2 

onderzoeken. 

(Observationele studies 
(niet gerandomiseerd)) 
Follow-up: 180 dagen. 

1 onderzoek vond een gemiddelde 
verandering van 18 punten op de 

MIDAS schaal (schaal 0-25; p<0,05) en 
een ander onderzoek vond ook 

significante verbeteringen gemeten met 
de SF36v2 (p<0,05). Zeer laag 

door serieuze 

indirect bewijs 6 

We zijn onzeker, maar het 
functioneren (gemeten 

met de MIDAS en 
SF36v2) van vrouwen 

met migraine die 
anticonceptiva met alleen 
progestagenen gebruiken 

verbetert mogelijk 
significant en klinisch 

relevant t.o.v. het gebruik 
van andere (niet nader 

gedefinieerde) 
anticonceptie-medicatie 

NHG-Standaard Hoofdpijn - Nederlands Huisartsen Genootschap

58 of 74



Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
placebo, 

gecombineerde 
anticonceptiva, 

gebruikelijke 
zorg 

Intervention 
Anticonceptiva 

met alleen 
progestagenen 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Verschillen tussen de doelgroep en de groep die bestudeerd werd. 

Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Verschillen tussen de doelgroep en de groep die bestudeerd werd. 

Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

3. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Verschillen tussen de doelgroep en de groep die bestudeerd werd, Verschil in 

uitkomst tussen de mogelijke groepen en de werkelijk bestudeerde groepen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

4. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Verschillen tussen de doelgroep en de groep die bestudeerd werd. 

Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

5. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Verschillen tussen de doelgroep en de groep die bestudeerd werd. 

Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

6. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Verschillen tussen de doelgroep en de groep die bestudeerd werd. 

Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

7. langer durende bloeding, ernstiger migraine, gewichtstoename, perifeer oedeem, acne 

8. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: ernstig. Verschillen tussen de doelgroep en de groep die bestudeerd werd. 

Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: geen. 

Bijwerkingen 7 

6  Belangrijk 

Gebaseerd op data van: 
203 patiënten in 4 

onderzoeken. 

(Observationele studies 
(niet gerandomiseerd)) 
Follow-up: 180 dagen. 

9,9% van de vrouwen stopte met het 
onderzoek ivm 1 van de genoemde 
bijwerkingen (meest voorkomend: 

langer durende bloeding en verergering 
migraine). 

Zeer laag 
door serieuze 

indirect bewijs 8 

We zijn onzeker, maar 
mogelijk stopt één op de 

tien vrouwen met de 
desogestrel i.v.m. 

bijwerkingen 
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15. Medicamenteuze behandeling migraine bij kinderen en adolescenten 

Paracetamol is bij acute en chronische pijn voor patiënten van alle leeftijden de eerste keus bij start van pijnstilling. NSAID’s zijn stap 2 

in de behandeling van acute en chronische pijn (zie NHG-Standaard Pijn).  

Triptanen zijn selectieve serotonine-agonisten van de 5-HT1B/1D-receptor; Door activatie van de 5-HT1B/1D-receptor in de 

intracraniale bloedvaten en zenuwcellen in het trigeminocervicale complex veroorzaken ze vasoconstrictie van bepaalde craniale 

bloedvaten en remmen ze de afgifte van proinflammatoire neuropeptiden. 

In dit detail beschrijven we de plaatsbepaling van paracetamol, NSAID’s en triptanen bij kinderen en adolescenten als 

aanvalsbehandeling van migraine.  

Belangrijke Info 

Sterke aanbeveling 

Bij weinig frequente migraineaanvallen volstaat meestal paracetamol; bij onvoldoende effect kan ibuprofen worden voorgeschreven. 

 

Bij onvoldoende effect van paracetamol of ibuprofen bij kinderen < 12 jaar is verwijzing naar een (kinder)neuroloog of kinderarts op 

zijn plaats voor diagnostiek en het eventueel instellen op triptanen. 

Bij onvoldoende effect van paracetamol of ibuprofen bij kinderen ≥ 12 jaar overweeg sumatriptan neusspray of rizatriptan oraal 

(offlabel) indien de diagnose migraine voldoende duidelijk is.  

Voordeel: paracetamol, ibuprofen en triptanen lijken effectief te zijn bij een migraine-aanval. Deze effecten zijn net klinisch 

relevant. 

Nadelen: er zijn nauwelijks grootschalige en recente onderzoeken m.b.t. paracetamol- en ibuprofengebruik bij kinderen en 

adolescenten met migraine. Veel onderzoeken m.b.t. triptanen zijn gefinancierd door de farmacie, met kans op publicatiebias. 

De kwaliteit van bewijs is dan ook (zeer) laag. 

Kortdurend gebruik van paracetamol en ibuprofen geeft weinig bijwerkingen. Gebruik van triptanen kan gepaard gaan met 

bijwerkingen. De meest frequent gerapporteerde bijwerkingen zijn misselijkheid, braken, moeheid, sufheid/slaperigheid, 

duizeligheid en paresthesieën. Intranasale toediening van sumatriptan geeft een vieze smaak in de mond wanneer het ook 

wordt ingeademd. De effecten van triptanen op de neurologische ontwikkeling van kinderen op lange termijn zijn niet bekend. 

Verschillende triptanen zijn onderzocht, de onderlinge effectiviteit lijkt vergelijkbaar [Richer 2016]; sumatriptan is het meest 

onderzocht en vooralsnog is alleen de sumatriptan neusspray geregistreerd voor migraineaanvallen bij kinderen vanaf 12 jaar. 

Tenslotte kan frequent gebruik van paracetamol, NSAID’s en triptanen leiden tot medicatie-overgebruikshoofdpijn. 

Substantieel netto-voordeel van de aanbevolen interventie Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs was over het algemeen laag. Er werd m.n. afgewaardeerd voor kans op selectiebias (methode 

onduidelijk), onnauwkeurigheid (lage aantallen/ lage aantallen events) en kans op publicatiebias (door financiering farmacie). 

Laag Kwaliteit van bewijs 

Voor patiënten is het belangrijk dat de pijn bij een migraine-aanval snel over is, ze snel weer kunnen functioneren en dat de pijn 

niet terugkomt [Smelt 2014]. 

Geen substantiële variatie verwacht Waarden en voorkeuren 

De kosten voor paracetamol en ibuprofen zijn laag; beide zijn bij de drogist verkrijgbaar. Prijs per stuk, (www.medicijnkosten.nl, 

geraadpleegd dd 19-5-2020): sumatriptan neusspray 10 mg € 13,65; neusspray 20 mg € 8,39. rizatriptan tablet 5 mg € 3,41; 

tablet 10 mg € 0,15. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 
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Rationale 

Het is aannemelijk dat de effecten van de pijnstillers en triptanen niet verschillen van die bij volwassenen. Vooral bij triptanen zal er 

ook een grote individuele variatie zijn voor de gevoeligheid per triptaan. Op grond van bijwerkingenprofiel en effectiviteit is 

paracetamol de eerste keus als medicamenteuze aanvalsbehandeling bij kinderen en adolescenten. Bij onvoldoende effect hiervan 

kan ibuprofen worden voorgeschreven. Andere NSAID’s worden niet aanbevolen omdat deze niet onderzocht zijn bij kinderen met 

migraine en ook voor andere indicaties minder goed zijn onderzocht dan ibuprofen. Daarnaast is er minder klinische ervaring mee, 

zie NHG-Standaard Pijn. 

Deze pijnstillers kunnen het beste gegeven worden voordat de aanval op zijn maximum is. Dan is er meer kans op effect, namelijk 

bekorting van de aanval. 

De incidentie van migraine bij kinderen in de huisartsenpraktijk is laag. De meeste kinderen zullen voldoende effect hebben van 

paracetamol of ibuprofen. De werkgroep is daarom van mening dat het voorschrijven van triptanen aan kinderen zo weinig 

voorkomt, dat de huisarts hier weinig ervaring mee opdoet. Daarnaast is migraine vaak een lastig te stellen diagnose bij kinderen. 

Daarom is het advies om kinderen die te weinig effect ervaren van paracetamol en ibuprofen als aanvalsbehandeling, te verwijzen 

naar een op het gebied van kinderhoofdpijn, deskundige (kinder)neuroloog of kinderarts voor diagnostiek en het eventueel instellen 

op triptanen. Adolescenten (≥ 12 jaar) waarbij de diagnose voldoende duidelijk is en die onvoldoende effect ervaren van 

paracetamol en ibuprofen kunnen door de huisarts behandeld worden met sumatriptan (neusspray) of rizatriptan (oraal, offlabel). 

Sumatriptan oraal komt niet in aanmerking omdat tabletten niet in de juiste dosering verkrijgbaar zijn. 

Het hangt van de persoonlijke voorkeur van kind en ouder af of ze medicatie willen gebruiken als aanvalsbehandeling. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Kinderen en adolescenten < 18 jaar 

Interventie:  Paracetamol 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Paracetamol 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Pijnvrij na 1 uur 

6  Belangrijk 

Odds ratio 3.3 
(CI 95% 1 — 11.1) 

Gebaseerd op data van 
88 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

80 
per 1000 

Verschil: 

223 
per 1000 

143 meer per 
1000 

( CI 95% 0 minder 
— 411 meer ) 

Laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

1 

Gebruik van paracetamol 
bij een migraineaanval 

geeft mogelijk vaker een 
pijnvrij effect na 1 uur 

dan placebo. 

Pijnvrij na 2 uur 

9  Cruciaal 

Odds ratio 2 
(CI 95% 0.9 — 4.3) 

Gebaseerd op data van 
88 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

280 
per 1000 

Verschil: 

438 
per 1000 

158 meer per 
1000 

( CI 95% 21 
minder — 346 

meer ) 

Laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

2 

Gebruik van paracetamol 
bij een migraineaanval 

geeft mogelijk vaker een 
pijnvrij effect na 2 uur 

dan placebo. 

Bijwerkingen 
(misselijkheid, 

braken) 

Relatief risico 0.43 

Gebaseerd op data van 
88 patiënten in 1 

111 
per 1000 

Verschil: 

48 
per 1000 

63 minder per 

Laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

3 

Gebruik van paracetamol 
bij een migraineaanval 
geeft mogelijk minder 

bijwerkingen dan placebo. 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Paracetamol 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten, Brede 

betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: geen. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten, Brede 

betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: geen. 

3. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten, Brede 

betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: geen. 

8  Cruciaal 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Kinderen en adolescenten < 18 jaar 

Interventie:  Ibuprofen 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Ibuprofen 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Randomisatie onduidelijk, kans op selectiebias. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

2. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten. Publicatie bias: geen. 

Pijnvrij na 2 uur 

9  Cruciaal 

Relatief risico 1.87 
(CI 95% 1.15 — 3.04) 

Gebaseerd op data van 
125 patiënten in 2 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

267 
per 1000 

Verschil: 

499 
per 1000 

232 meer per 
1000 

( CI 95% 40 meer 
— 545 meer ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

Gebruik van ibuprofen bij 
een migraineaanval geeft 
mogelijk vaker een pijnvrij 

effect na 2 uur dan 
placebo. 

Bijwerkingen 
(misselijkheid, 

braken) 

8  Cruciaal 

Relatief risico 0 

Gebaseerd op data van 
88 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

111 
per 1000 

Verschil: 

111 
per 1000 

0 minder per 1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

2 

Er is mogelijk niet of 
nauwelijks verschil in 

bijwerkingen bij gebruik 
van ibuprofen of placebo 
bij een migraine-aanval. 
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Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Kinderen en adolescenten < 18 jaar 

Interventie:  Paracetamol 

Vergelijking 

(comparison):  Ibuprofen 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Ibuprofen 

Intervention 
Paracetamol 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

Pijnvrij na 1 en 2 

uur 

8  Cruciaal 

Odds ratio 0.9 
(CI 95% 0.6 — 1.3) 

Gebaseerd op data van 
88 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

395 
per 1000 

Verschil: 

370 
per 1000 

25 minder per 
1000 

( CI 95% 114 
minder — 64 meer 

) 

Laag 
door zeer serieuze 
onnauwkeurigheid 

1 

Er is mogelijk geen 
verschil in het pijnvrij zijn 
na 1 of 2 uur bij gebruik 

van paracetamol en 
ibuprofen tijdens een 

migraine-aanval. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Kinderen < 12 jaar 

Interventie:  Triptanen 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Triptanen 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Pijnvrij na 2 uur 

9  Cruciaal 

Relatief risico 1.67 
(CI 95% 1.06 — 2.62) 

Gebaseerd op data van 
345 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

276 
per 1000 

Verschil: 

461 
per 1000 

185 meer per 
1000 

( CI 95% 17 meer 
— 447 meer ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze publicatie 

bias 1 

Gebruik van een triptaan 
bij een migraineaanval 

geeft mogelijk vaker een 
pijnvrij effect na 2 uur 

dan placebo. 

Aanwezigheid 

misselijkheid 

6  Belangrijk 

Relatief risico 0.64 
(CI 95% 0.46 — 0.9) 

Gebaseerd op data van 
345 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

345 
per 1000 

Verschil: 

221 
per 1000 

124 minder per 
1000 

( CI 95% 186 
minder — 34 

minder ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze publicatie 

bias 2 

Gebruik van een triptaan 
bij een migraine-aanval 
geeft mogelijk minder 

misselijkheid dan placebo. 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Triptanen 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Randomisatie onduidelijk, kans op selectiebias. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

2. Risico op bias: ernstig. Randomisatie onduidelijk, kans op selectiebias. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

3. Risico op bias: ernstig. Randomisatie onduidelijk, kans op selectiebias. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: geen. . Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

Bijwerkingen 

9  Cruciaal 

Relatief risico 1.26 

Gebaseerd op data van 
420 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

176 
per 1000 

Verschil: 

222 
per 1000 

46 meer per 1000 

CI 95% 0 minder 
— 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze publicatie 

bias 3 

Gebruik van een triptaan 
geeft mogelijk iets meer 

kans op bijwerkingen dan 
placebo bij een migraine-

aanval. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Adolescenten 12-18 jaar 

Interventie:  Triptanen 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Triptanen 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Pijnvrij na 2 uur 

9  Cruciaal 

Relatief risico 1.32 
(CI 95% 1.19 — 1.47) 

Gebaseerd op data van 
6,761 patiënten in 21 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

230 
per 1000 

Verschil: 

304 
per 1000 

74 meer per 1000 

( CI 95% 44 meer 
— 108 meer ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze publicatie 

bias 1 

Gebruik van een triptaan 
bij een migraineaanval 

geeft mogelijk vaker een 
pijnvrij effect na 2 uur 

dan placebo. 

Aanwezigheid 

misselijkheid 

6  Belangrijk 

Relatief risico 0.94 
(CI 95% 0.79 — 1.12) 

Gebaseerd op data van 
4,975 patiënten in 17 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

299 
per 1000 

Verschil: 

281 
per 1000 

18 minder per 
1000 

( CI 95% 63 
minder — 36 meer 

) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

inconsistentie, 
door serieuze 

publicatie bias 2 

We zijn onzeker, maar er 
is mogelijk niet of 

nauwelijks verschil in 
aanwezigheid misselijk bij 
gebruik van een triptaan 

of placebo bij een 
migraine-aanval. 

Bijwerkingen 
Relatief risico 1.65 

Gebaseerd op data van 

184 
per 1000 

304 
per 1000 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 

We zijn onzeker, maar 
gebruik van een triptaan 
geeft mogelijk meer kans 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Placebo 

Intervention 
Triptanen 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Randomisatie en blindering onduidelijk, kans op bias. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: ernstig. Meestal commercieel gefinancierde studies. 

2. Risico op bias: ernstig. Randomisatie en blindering onduidelijk, kans op bias. Inconsistentie: ernstig. De statistische 

heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: ernstig. Meestal 

commercieel gefinancierde studies. 

3. Risico op bias: ernstig. Randomisatie en blindering onduidelijk, kans op bias. Inconsistentie: ernstig. De statistische 

heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: geen. Publicatie bias: ernstig. Meestal 

commercieel gefinancierde studies. 

9  Cruciaal 

7,876 patiënten in 21 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Verschil: 120 meer per 
1000 

CI 95% 0 minder 
— 

serieuze 
inconsistentie, 
door serieuze 

publicatie bias 3 

op bijwerkingen dan 
placebo bij een migraine-

aanval. 

NHG-Standaard Hoofdpijn - Nederlands Huisartsen Genootschap

65 of 74



16. Acuut staken pijnmedicatie bij MOH 

Medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) is een aandoening die wordt gekenmerkt door hoofdpijn op meer dan 15 dagen per maand 

gedurende minstens 3 maanden in combinatie met gebruik van analgetica (paracetamol, NSAID’s) op ≥ 15 dagen per maand of van 

triptanen, opioïden of combinaties van pijnmedicatie op ≥ 10 dagen per maand. Bij gebruik van meerdere pijnstillers telt men de dagen 

bij elkaar op, evenredig voor elk middel. Het gaat hierbij niet om het aantal tabletten, maar om het aantal dagen dat aanvalsmedicatie 

wordt gebruikt, ook al is dit soms slechts een dosis per dag [IHS 2018]. In de huidige standaard wordt aanbevolen om bij mogelijke 

MOH alle pijnmedicatie en triptanen gedurende 2 tot 3 maanden te staken. In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om patiënten hier in 

mee te krijgen. Na stoppen is er een aanzienlijk terugvalpercentage (17-43% na 1 jaar) [Pijpers 2018]. In dit detail wordt beschreven in 

hoeverre het acuut staken van hoofdpijn effectief is bij mogelijke MOH.  

Belangrijke Info 

Zwakke aanbeveling 

Adviseer om in 1 keer met alle hoofdpijnmedicatie te stoppen en deze niet te vervangen door andere middelen. Bespreek met de 

patiënt wat een geschikte datum is om de medicatie te stoppen. 

Voor triptanen kan een stopperiode van 2 maanden worden aangehouden, voor analgetica 3 maanden. Deze periode is van belang 

omdat pas na die periode de overblijvende klachten beoordeeld kunnen worden en ingeschat kan worden of  preventieve medicatie 

zinvol is.  

Bij het staken van triptanen treedt sneller verbetering (na 7-10 dagen) op dan bij het staken van analgetica (na 2-3 weken). 

Overweeg bij een eerder mislukte poging om de medicatie te staken naar een in hoofdpijn gespecialiseerde neuroloog/

hoofdpijncentrum voor poliklinische begeleiding (door bijvoorbeeld een hoofdpijnverpleegkundige) te verwijzen.  

Overweeg verwijzing naar een in hoofdpijn gespecialiseerde neuroloog/hoofdpijncentrum voor poliklinische begeleiding indien de 

huisarts en/of patiënt inschat dat het staken van de medicatie moeizaam is, op basis van factoren als inzicht van de patiënt, mate 

waarin de patiënt in staat is problemen op te lossen (motivatie en coöperatie) en co-morbiditeit. 

Voordeel: acuut staken van analgetica en triptanen lijkt tot vermindering van hoofdpijn en medicatiegebruik te leiden. 

Nadeel: acuut staken wordt ervaren als een zware en belastende behandeling, soms door een initieel verergeren van de al 

bestaande ernstige hoofdpijnklachten (onttrekkingssymptomen / rebound fenomeen). 

Na het staken van triptanen treedt na gemiddeld 7 tot 10 dagen verbetering op. Na het staken van analgetica treedt gemiddeld 

na 2 tot 3 weken verbetering op [anonym. 2010] 

Substantieel netto-voordeel van de aanbevolen interventie Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs was laag. Er werd afgewaardeerd voor risico op bias (m.n. geen blindering) en onnauwkeurigheid 

(laag aantal patiënten). 

Laag Kwaliteit van bewijs 

Het hangt af van persoonlijke situatie en voorkeur van de patiënt of hij wil stoppen met alle pijnmedicatie (inschatting van de 

werkgroep). 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten van de begeleiding bij acuut staken van de medicatie vallen onder de huisartsenzorg. Met het staken van de 

medicatie wordt bespaard op de medicijnkosten. Soms zijn de onttrekkingssymptomen dermate hevig dat de patiënt tijdelijk niet 

in staat is om te werken. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Resources 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 
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Rationale 

Het acuut staken van alle analgetica zorgt (uiteindelijk) voor minder chronische hoofdpijn en medicatiegebruik, maar wordt door veel 

patiënten als een zware behandeling ervaren.  

Acuut staken van alle pijnmedicatie is effectiever dan andere interventies, zoals teruggaan naar een beperkte inname van 

pijnmedicatie of geleidelijk afbouwen [Engelstoft 2019]. Ook is er geen of een nauwelijks klinisch relevant voordeel van 

ondersteuning in de vorm van klinische opname en prednison (zie Detail Methodes MOH).  

Recent werd een kleine RCT, met methodologische beperkingen gepubliceerd, die toont dat start van preventieve medicatie aan het 

begin van de onttrekkingsperiode mogelijk zinvol zou kunnen zijn [Carlsen 2020]. 

Het starten van preventie (zoals amitriptyline (bij spanningshoofdpijn) of bèta-blokkers (bij migraine)) tijdens de onttrekkingsperiode 

wordt echter vooralsnog niet aanbevolen; na ontwenning zal preventieve medicatie vaak niet nodig zijn, daarnaast is niet altijd de 

onderliggende primaire hoofdpijndiagnose bekend [Pijpers 2018]. 

Bij het staken van triptanen treedt sneller verbetering (na 7-10 dagen) op dan na staken van analgetica (na 2-3 weken). De periode 

van onttrekken moet voldoende lang zijn, mede om terugval te voorkomen. Voor triptanen kan een periode van 2 maanden worden 

aangehouden, voor analgetica 3 maanden. Deze periode is van belang omdat pas na die periode een preventieve behandeling van 

eventueel overblijvende klachten beoordeeld kan worden (c.q. dan pas zinvol is). 

Waarschuw voor gevaar van terugval en evalueer medicatiegebruik bij vervolgconsulten. Hanteer bij migraine bijvoorbeeld de 2x 2 

regel (max 2 aanvallen per maand behandelen gedurende max 2 dagen achtereen). 

Voor het slagen van de behandeling is het essentieel dat de huisarts de patiënt uitgebreid voorlicht over de redenen voor 

ontwenning, het te verwachten beloop en het vervolgbeleid. 

Ook is begeleiding door de huisarts, zowel tijdens de onttrekkingsfase als na afloop, van belang om de behandeling vol te houden en 

om een recidief te voorkomen.  

Bepaal in samenspraak met de patiënt op welke manier u de patiënt kan begeleiden. Veelal kan worden volstaan met telefonisch 

contact, bijvoorbeeld wekelijks. Begeleiding na deze periode is van belang om terugval te voorkomen en om het onderliggende type 

hoofdpijn te bepalen en deze adequaat te behandelen. Bij patiënten met MOH is vaak sprake van psychiatrische comorbiditeit, met 

name depressie of een angststoornis. Psychiatrische comorbiditeit is geassocieerd met een slechtere uitkomst van de behandeling; 

in dit geval is intensievere begeleiding op zijn plaats. 

Bij een eerder mislukte poging is verwijzing naar een in hoofdpijn gespecialiseerde neuroloog/hoofdpijncentrum voor poliklinische 

begeleiding (door bijvoorbeeld een hoofdpijnverpleegkundige) te overwegen. Dit is ook van toepassing indien de huisarts en/of 

patiënt inschat dat het staken van de medicatie moeizaam is, op basis van factoren als inzicht van de patiënt, mate waarin patiënt in 

staat is problemen op te lossen (motivatie en coöperatie) en bestaande nevenproblematiek. 

Bij MOH heeft de patiënt zelf of diens omgeving ook wel bemerkt, dat er (te-)veel medicatie tegen hoofdpijn wordt gebruikt. 

Veel patiënten willen ook graag stoppen; een gesprek met de huisarts kan van doorslaggevende betekenis zijn. Anderzijds 

ervaart de patiënt wel enige klachtenvermindering van de pijnstillers en/of triptanen. Soms hebben patiënten al eerder toename 

van klachten na staken van medicatie ervaren. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patienten met medicatie-overgebruikshoofdpijn 

Interventie:  acuut staken van alle analgetica (paracetamol, NSAID's, opiaten) en triptanen 

Vergelijking 

(comparison):  gebruikelijke zorg: niet acuut staken van alle analgetica en triptanen 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
gebruikelijke 

zorg 

Intervention 
acuut staken 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Aantal 
hoofdpijndagen 

per maand 
6 maanden 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

60 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 6 maanden. 

22.6 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

16.6 
(Gemiddelde) 

MD 5.9 lager 

( CI 95% 10.8 lager 
— 0.9 lager ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

Acuut staken met alle 
pijnmedicatie resulteert 

mogelijk na 6 maanden in 
significant en klinisch 

relevant minder 
hoofdpijndagen dan bij 

gebruikelijke zorg 

Aantal 
hoofdpijndagen 

per maand 
16 maanden 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

60 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 16 maanden. 

19.2 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

16.3 
(Gemiddelde) 

MD 2.9 lager 

CI 95% 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
2 

Acuut staken met alle 
pijnmedicatie resulteert 
mogelijk na 16 maanden 

in iets minder 
hoofdpijndagen dan bij 

gebruikelijke zorg 

Aantal dagen 
met medicatie 

per maand 
6 maanden 

9  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

60 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 6 maanden. 

19.4 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

12.6 
(Gemiddelde) 

MD 6.9 lager 

( CI 95% 12.5 lager 
— 1.3 lager ) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
3 

Acuut staken met alle 
pijnmedicatie resulteert 

mogelijk na 6 maanden in 
significant en klinisch 
relevant minder dagen 

met medicatie per maand 
dan bij gebruikelijke zorg 

Aantal dagen 
met medicatie 

per maand 
16 maanden 

9  Cruciaal 

Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

60 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 16 maanden. 

15.1 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

9.7 
(Gemiddelde) 

MD 5.4 lager 

CI 95% 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
4 

Acuut staken met alle 
pijnmedicatie resulteert 
mogelijk na 16 maanden 
in iets minder dagen met 
medicatie per maand dan 

bij gebruikelijke zorg 

Percentage 
patienten met 

MOH 
6 maanden 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

38 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 6 maanden. 

71 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

25 
(Gemiddelde) 

MD 46 lager 

CI 95% 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
5 

Acuut staken met alle 
pijnmedicatie resulteert 
mogelijk in een klinisch 

relevant lager percentage 
patiënten met MOH dan 

gebruikelijke zorg 

Percentage 
patienten met 

MOH 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

64 
(Gemiddelde) 

30 
(Gemiddelde) 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 

Acuut staken met alle 
pijnmedicatie resulteert 
mogelijk in een klinisch 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
gebruikelijke 

zorg 

Intervention 
acuut staken 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 

2. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 

3. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 

4. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 

5. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 

6. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 

7. Risico op bias: ernstig. Onvoldoende blindering/ ontbreken van blindering van de deelnemers en personeel, waardoor 

mogelijk vertekening ontstaat. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 

16 maanden 

8  Cruciaal 

60 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 16 maanden. 

Verschil: MD 34 lager 

CI 95% serieuze 
onnauwkeurigheid 

6 

relevant lager percentage 
patiënten met MOH dan 

gebruikelijke zorg 

Percentage 
patienten met 
relapse naar 

MOH 
16 maanden 

8  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

38 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 16 maanden. 

8.3 
(Gemiddelde) 

CI 95% 

Laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

onnauwkeurigheid 
7 

Acuut staken resulteert 
mogelijk in minder 
relapse naar MOH 
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17. Methodes van acuut staken medicatie bij MOH 

De aanbevolen behandeling voor medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) is het staken van alle medicatie en dit volhouden gedurende 2 

– 3 maanden. Na het staken van de medicatie treedt bij een deel van de patiënten een aanvankelijke verergering van de hoofdpijn op als 

onttrekkingsverschijnsel. De gemiddelde duur hiervan is een à twee weken, afhankelijk van het soort medicatie. De interventie staat 

bekend als belastend. Het veroorzakend pijnstiller-/ triptaangebruik bij overgebruik zorgt wel voor enige klachtenvermindering en 

patiënten kunnen angstig zijn om dat kwijt te raken. De succespercentages van de interventie liggen rond de 50-80% [Diener 2019]. 

 Het terugvalpercentage is hoog: 17-43% na 1 jaar [Pijpers 2018]. Het is de vraag of er interventies zijn die de onttrekkingssymptomen 

verlichten. In dit detail onderzoeken we of klinische opname en prednison bij het acuut staken van alle analgetica en triptanen de 

interventie kan vergemakkelijken. 

Belangrijke Info 

Sterke aanbeveling tegen 

Verwijs niet voor klinische opname als ondersteuning bij acuut staken van alle analgetica en/of triptanen bij (mogelijke) MOH. 

Schrijf geen prednison voor als ondersteuning bij acuut staken van alle analgetica en/of triptanen bij (mogelijke) MOH.  

Preventieve medicatie tijdens de stopperiode is niet zinvol: niet altijd is de primaire hoofdpijndiagnose bekend en na ontwenning zal 

preventieve medicatie vaak niet nodig zijn. 

Voordeel: het acuut staken van analgetica en triptanen is een zware behandeling door het optreden van (soms hevige) 

onttrekkingssymptomen. Tijdens een klinische opname kan een patiënt intensievere begeleiding krijgen dan tijdens begeleiding 

door de huisarts; patiënt heeft (gevoelsmatig) ondersteuning bij het acuut stoppen met alle pijnmedicatie; 

Nadeel: het effect van klinische opname is niet aangetoond (kwaliteit van bewijs is zeer laag) en de kosten van opname zijn zeer 

hoog. Prednison gaat gepaard met bijwerkingen en het effect is onvoldoende aangetoond. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van het bewijs was zeer laag. Er werd afgewaardeerd voor risico op bias (m.n. incomplete data) en 

onnauwkeurigheid (laag aantal patiënten, sommige resultaten gebaseerd op 1 studie). 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

Het hangt af van persoonlijke situatie en voorkeur van de patiënt of hij ondersteuning nodig heeft tijdens de onttrekkingsfase 

(inschatting van de werkgroep). 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

De kosten van een klinische opname zijn hoog en komen voor rekening van de zorgverzekering. Kosten van prednison zijn laag 

en komen ook voor rekening van de zorgverzekering. 

Belangrijke negatieve issues met betrekking tot de aanbevolen interventie Resources 

Bij MOH heeft de patiënt zelf of diens omgeving ook wel bemerkt, dat er (te-)veel medicatie tegen hoofdpijn wordt gebruikt. 

Veel patiënten stoppen spontaan. Anderen lukt dat niet en zoeken hulp, waarbij ze zich vaak niet de veroorzakende factor, 

namelijk het overgebruik van aanvalsmedicatie, hebben gerealiseerd. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Aanvaardbaarheid 

De meeste patiënten zullen gemakkelijk een afspraak met de huisarts kunnen maken om ondersteuning bij het afbouwen te 

vragen en te ontvangen. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Haalbaarheid 
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Rationale 

Er is geen of een nauwelijks klinisch relevant voordeel van ondersteuning in de vorm van klinische opname en prednison bij acuut 

stoppen van pijnmedicatie bij medicatieovergebruikshoofdpijn. 

Klinische opname wordt op grond van het ontbreken van meerwaarde en de hoge kosten niet aanbevolen; prednison wordt op 

grond van het ontbreken van effectiviteit en de bijwerkingen niet aanbevolen. 

Het acuut staken van alle analgetica wordt echter door veel patiënten als een zware behandeling ervaren. Intensieve begeleiding 

door de huisarts is daarom op zijn plaats. (zie Detail acuut staken medicatie) 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patienten met medicatieovergebruikshoofdpijn 

Interventie:  Acuut staken van alle analgetica (paracetamol, NSAID's, opiaten, triptanen) met prednison 

Vergelijking 

(comparison):  Acuut staken van alle analgetica (paracetamol, NSAID's, opiaten, triptanen) zonder prednison 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Acuut staken 

medicatie 
zonder 

prednison 

Intervention 
Acuut staken 
medicatie met 

prednison 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 

2. Risico op bias: ernstig. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . 

Publicatie bias: geen. 

3. Risico op bias: ernstig. Ontbrekende intention-to-treat analyse. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Slechts data van een studie. Publicatie bias: geen. 

Gebruik 'rescue' 
medicatie tijdens 

interventie (5 
dagen) (aantal 

patienten) 

7  Cruciaal 

Relatief risico 0.3 
(CI 95% 0.09 — 1.3) 

Gebaseerd op data van 
20 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 5 dagen. 

600 
per 1000 

Verschil: 

180 
per 1000 

420 minder per 
1000 

( CI 95% 546 
minder — 180 

meer ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

We zijn onzeker, maar er 
is mogelijk geen verschil 
in aantal patiënten dat 

rescue medicatie gebruikt 
wanneer acuut stoppen 
van pijnmedicatie al dan 
niet ondersteund wordt 
door het innemen van 

prednison 

Gebruik van 
'rescue' 

medicatie tijdens 
interventi (5 

dagen) (aantal 

doses) 

7  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

20 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 5 dagen. 

21 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

11 
(Gemiddelde) 

MD 10 lager 

CI 95% 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
2 

We zijn onzeker, maar er 
wordt mogelijk iets 

minder rescue medicatie 
(in aantal doses) gebruikt 
wanneer acuut stoppen 

van pijnmedicatie 
ondersteund wordt door 

het innemen van 
prednison dan zonder 

ondersteuning met 
prednison 

Aantal dagen 
hoofdpijn tijdens 

interventie (5 

dagen) 

7  Cruciaal 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

102 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 4 weken. 

1.4 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

1.4 
(Gemiddelde) 

MD 0 lager 

( CI 95% 0.3 lager 
— 0.3 hoger ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
3 

We zijn onzeker, maar er 
is mogelijk geen verschil 

in (percentage) reductie in 
hoofdpijndagen bij acuut 

stoppen van 
pijnmedicatie met of 

zonder ondersteuning 
van prednison 
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Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Patienten met medicatieovergebruikshoofdpijn 

Interventie:  Acuut staken van alle analgetica (paracetamol, NSAID's, opiaten, triptanen) tijdens klinische opname 

Vergelijking 

(comparison):  Acuut staken van alle analgetica (paracetamol, NSAID's, opiaten, triptanen) begeleidt door huisarts 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
Acuut staken 

medicatie 
zonder opname 

Intervention 
Acuut staken 
medicatie met 

opname 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data, Ontbrekende intention-to-treat analyse. Inconsistentie: ernstig. De statistische 

heterogeniteit (I^2) was hoog (>60%). Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen. 

Publicatie bias: geen. 

2. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data, Ontbrekende intention-to-treat analyse. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: 

geen. Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Laag aantal patiënten . Publicatie bias: geen. 

3. Risico op bias: ernstig. Onvolledige data, Ontbrekende intention-to-treat analyse. Inconsistentie: ernstig. De richting van 

het effect is niet consistent. Indirect bewijs: geen. Onnauwkeurigheid: ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie 

bias: geen. 

Percentage 
reductie in 

hoofdpijndagen 

per maand 

7  Cruciaal 

Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

219 patiënten in 3 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8-10 weken. 

-54 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

-62 
(Gemiddelde) 

MD 8.9 lager 

( CI 95% 9.5 lager 
— 27.3 hoger ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

inconsistentie, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
1 

We zijn onzeker, maar er 
is mogelijk geen verschil 

in (percentage) reductie in 
hoofdpijndagen na acuut 

stoppen met 
pijnmedicatie tussen 
klinische opname en 
begeleiding door de 

huisarts 

Percentage 
reductie in 

hoofdpijndagen 

per maand 

 

Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

71 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 2 jaar. 

-55 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

-53 
(Gemiddelde) 

MD 2 lager 

( CI 95% 18.1 lager 
— 14.1 hoger ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
zeer serieuze 

onnauwkeurigheid 
2 

We zijn onzeker, maar er 
is mogelijk geen verschil 

in (percentage) reductie in 
hoofdpijndagen na acuut 

stoppen met 
pijnmedicatie tussen 
klinische opname en 
begeleiding door de 

huisarts 

Percentage 
reductie in dagen 

medicatie-
gebruik per 

maand 

7  Cruciaal 

Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

148 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 8-10 weken. 

-67.7 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

-78.1 
(Gemiddelde) 

MD 10.5 lager 

( CI 95% 2.6 lager 
— 18.5 lager ) 

Zeer laag 
door serieuze 

risico op bias, door 
serieuze 

inconsistentie, 
door serieuze 

onnauwkeurigheid 
3 

We zijn onzeker, maar er 
wordt mogelijk op iets 
minder dagen rescue 
medicatie gebruikt 

wanneer acuut stoppen 
van pijnmedicatie 

ondersteund wordt met 
een klinische opname 
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