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Door: Nicolette de Wilde, voedingstherapeut

Migraine is wereldwijd een veelvuldig voorkomende neurovasculaire aandoening. 

Deze kenmerkt zich door ernstige, meestal unilaterale hoofdpijnaanvallen, vaak 

in combinatie met gastro-intestinale en visuele symptomen. In Nederland lijden 

2,5 miljoen mensen aan migraine. De prevalentie onder vrouwen is hoger dan 

onder mannen. Helaas wordt migraine nog wel eens verward met f linke hoofdpijn. 

Voor mensen die eraan lijden, kan het een enorme impact op hun leven hebben.
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Migraine kan op elke leeftijd ontstaan 
en lijkt het meest voor te komen 
in de leeftijd tussen 25 en 55 jaar. 

Typerend voor migraine is dat deze gepaard 
gaat met aanvallen van hevige, meestal bon-
zende hoofdpijn, veelal aan één zijde van het 
hoofd. Deze hoofdpijn varieert in duur van 4 tot 
72 uur. Hij verergert bij inspanning en gaat vaak 
samen met misselijkheid, overgeven en overge-
voeligheid voor licht en geluid. 
Er zijn verschillende vormen van migraine. Het 
belangrijkste onderscheid wordt gemaakt in 
‘migraine met aura’ en ‘migraine zonder aura’.
Bij een derde van de patiënten wordt de migrai-
neaanval voorafgegaan door kortstondige 
focale symptomen, zoals het zien van een 
zogenoemd aura. Dit kenmerkt zich vooral door 
het zien van flikkeringen of lichtflitsjes, die tij-
delijk gezichtsvelduitval kunnen veroorzaken. 
Soms gaat deze fase, die ongeveer vijftien 
minuten tot een uur kan aanhouden, gepaard 
met gevoelsstoornissen, spraakmoeilijkheden 
of motore symptomen. 

Wat is de oorzaak?
De precieze oorzaak van migraine is nog niet 
bekend. Wel is duidelijk dat er sprake is van een 
hyperresponsief zenuwstelsel.
Tijdens een migraineaanval lijkt het erop dat de 
hersenstam wordt geactiveerd, waardoor een 
tijdelijke verstoring optreedt in de bloedvaten 
en zenuwbanen van de hersenen. Bloedvaten 
in het hoofd vernauwen zich, om daarna sterk 
te verwijden. Deze verwijding, waarschijnlijk 
als gevolg van een verhoogde neuronale inner-
vatie van de bloedvaten, veroorzaakt de hevige 
hoofdpijn. 

Onderzoek
•	 Aangetoond is inmiddels dat geneti-

sche factoren een rol spelen. Een studie in 
Denemarken liet onder meer zien dat een-
eiige tweelingen, als het gaat om migraine 
met aura, vaker een overeenkomstig migrai-
nebeeld vertonen dan twee-eiige twee-
lingen.

  Bij een andere, zeldzamere vorm van 
migraine, waarbij naast het aura ook half-
zijdige verlamming optreedt (familiaire 
hemiplegische migraine), zijn inmiddels 
het oorzakelijk gen en de mutaties bekend. 
Vermoedelijk spelen ook bij migraine zonder 
aura dezelfde mechanismen een rol, maar dit 
is nog niet bewezen.

•	 Verder is nog steeds niet duidelijk waar-
door migraineaanvallen getriggerd worden. 
Verandering in slaappatroon, verandering 
van klimaat, roken, chemische parfum of bij-
voorbeeld overmatig gebruik van pijnstil-
lers, kunnen het risico op het ontstaan van 
een aanval verhogen. Beruchte voedingsmid-
delen zijn onder andere chocolade, (Franse) 
kaas, alcohol en ijs. Ook een voedseladditief 
als mononatriumglutamaat (E621) kan een 
trigger zijn.

  Omgevingsfactoren en leefstijl spelen klaar-
blijkelijk een rol, hoewel er geen rechtstreeks 
verband bestaat tussen de trigger en het 
ontstaan van een aanval. Wel kunnen er pro-
cessen op gang komen die vervolgens een 
aanval kunnen uitlokken. Geadviseerd wordt 
om een hoofdpijndagboek bij te houden, 
omdat voor elke migrainepatiënt verschil-
lende invloeden bepalend kunnen zijn.

•	 Hormonale veranderingen lijken eveneens te 
predisponeren voor migraineaanvallen.

Migraine
Meer dan een flinke hoofdpijn
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•	 Omdat vooral het hoofdpijnaspect van de 
migraineaanval in grote mate ingrijpt op 
het sociale en werkende leven, wordt hier-
naar het meeste onderzoek gedaan. Ook de 
Wereldgezondheidsorganisatie neemt deze 
aandoening serieus en heeft migraine als 
een van de 12 meest invaliderende aandoe-
ningen geclassificeerd. Op jaarbasis zijn er 
in Nederland 5,4 miljoen ziekmeldingen door 
migraine. De kenmerkende heftig belastende 
hoofdpijn, vaak dermate ernstig dat de 
patiënt in bed moet liggen en elke inspan-
ning moet vermijden, maakt dat het verder 
gaat dan een flinke hoofdpijn. 

Medicamenteuze behandeling
Onderscheid wordt gemaakt in acute sympto-
matische therapie en profylactische therapie.
•	 Bij patiënten met milde migraine gaat de 

voorkeur uit naar vrij verkrijgbare pijnstillers, 
meestal paracetamol of NSAIDs als ibuprofen 
en diclofenac, veelal in combinatie met anti-
emetica als domperidon of metoclopramide.

•	 Bij matige tot ernstige migraineaanvallen 
kunnen ergotalkaloïden of triptanen ingezet 
worden. Daaronder vallen respectievelijk 
ergotamine en sumatriptan. Dergelijke mid-
delen kunnen migraineaanvallen couperen, 
maar hebben, zeker bij de ergotalkaloïden, 
als nadelig effect dat er veel bijwerkingen 
kunnen ontstaan.

Hoewel na sumatriptan nog andere triptanen 
op de markt zijn met een lagere incidentie 
aan bijwerkingen, blijven het medicijnen die 
voor- en nadelen hebben. Beide geneesmidde-
lengroepen zijn gecontraïndiceerd bij hart- en 
vaatziekten. De farmaceutische industrie ont-
wikkelt nieuwe geneesmiddelen met een zo 

optimaal mogelijke werking, die zo min moge-
lijk belasting geven voor de patiënt. 

Acupunctuur
Er zijn verschillende behandelingen binnen 
de complementaire geneeswijze mogelijk. 
Acupunctuur lijkt vaak gunstige effecten te 
hebben. Verschillende studies laten een posi-
tief resultaat zien op het gebied van pijnver-
lichting, zo ook bij migraine. Toch zijn er in het 
wetenschappelijke veld betreffende de werking 
van acupunctuur nog steeds voor- en tegen-
standers.

Effecten
Recent gepubliceerd is een onderzoek in China 
naar het effect van acupunctuur bij migraine, 
in vergelijking tot sham-acupunctuur. Sham-
acupunctuur lijkt op echte acupunctuur; de 
naalden worden ofwel oppervlakkig gezet ofwel 
op punten die binnen de TCM niet beschouwd 
worden als acupunctuurpunten.
Dit onderzoek, waaraan 480 migrainepatiënten 
deelnamen, liet zien dat de helft tot drie kwart 
van de deelnemers verlichting vond bij acu-
punctuur, meer dan wanneer er sprake is van 
alleen reguliere profylaxe. 
Het verschil in effect tussen beide vormen van 
acupunctuur was echter klein, puntspecifieke 
effecten lijken dus een kleine rol te spelen. In 
welke mate sprake is van een placebo-effect, of 
welke invloed de interactie tussen behandelaar 
en patiënt heeft op de behandeling, is moeilijk 
te interpreteren. 
Het zou echter niet verkeerd zijn als patiënten 
binnen de eerstelijns zorg, naast de medica-
menteuze behandelmethode, ook op de moge-
lijkheden van acupunctuur gewezen worden.
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Supplementen
Dubbelblind, placebogecontroleerd onder-
zoek naar de effectiviteit van co-enzym Q10 in 
migraineprofylaxe laat zien dat, in vergelijking 
met een placebo, bij suppletie van driemaal 
daags 100 mg, het aantal aanvallen en de inten-
siteit ervan, verminderen.
Zo is ook onderzoek gedaan naar het extract 
van groot hoefblad (Petasites hybridus), dat 
positief lijkt te werken op het verminderen van 
het aantal migraineaanvallen.
Andere supplementen als magnesium, vitamine 
B12 of Riboflavine zijn mogelijk gunstig in de 
preventieve behandeling van migraine; meer 
onderzoek is nodig.

Mind-body interventie
Verschillende mind-body interventies zoals 
yoga, meditatie en biofeedback zijn onderzocht 
op hun toegevoegde waarde bij neurologische 
pijnstoornissen. Vooral de effectiviteit op pijn-
vermindering bij migraine lijkt sterk te zijn. 
Omdat conventionele behandelingen vaak niet 
toereikend zijn, vragen patiënten steeds vaker 
aan de behandelende arts om meer inzicht te 
krijgen in deze aanvullende mogelijkheden. Ook 
hier geldt, dat meer grootschalig onderzoek 
nodig is.

Conclusie
Migraine is een complexe aandoening die, 
afhankelijk van de ernst en frequentie van de 
aanvallen, een invaliderende, sociale impact kan 
hebben. Wereldwijd wordt onderzoek gedaan 
naar de rol van erfelijkheid bij het ontstaan van 
migraine en naar het achterliggende mecha-
nisme dat de aanvallen veroorzaakt. Onderzoek 
en ontwikkeling naar nieuwe medicatie is in 
volle gang.
Studies naar complementaire behandelingen 
zijn veelbelovend, maar zijn nog niet eenduidig.
Voor patiënten is het van belang om inzicht 
te krijgen in de factoren die bij hen migraine 
kunnen uitlokken of verergeren. 
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