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ABSTRACT 

 

Migraine is een belangrijk maatschappelijk probleem gezien de hoge prevalentie van de 

aandoening. Echter, heel wat vragen rond de oorzaak van migraine zijn onbeantwoord. 

Al heel wat hypothesen zijn in de loop der jaren geformuleerd en weerlegd. Binnen dit 

onderzoek wordt nagegaan of de kennis van de huisartsen omtrent de etiologie van 

migraine overeenstemt met de meest recente inzichten. Meer specifiek wordt gekeken 

welke percepties huisartsen hebben over de oorzaak van migraine. Gezien er bij het 

optreden van een migraineaanval ook uitlokkende factoren een rol spelen, de 

zogenaamde triggers, worden deze binnen dit onderzoek als relevant beschouwd en 

bijgevolg ook bevraagd. Door de verkennende aard van dit onderzoek, wordt gekozen 

voor kwalitatief onderzoek. Twintig huisartsen werden geselecteerd uitgaande van het 

principe van maximale variatie. Data werd verzameld via semigestructureerde 

interviews.  

Tijdens de interviews werd de huidige wetenschappelijke evidentie rond de oorzaak niet 

aangehaald door de geïnterviewden. Erfelijkheid werd wel aangekaart als oorzaak, 

echter losstaand van de huidige theoretische inzichten. Andere zaken die vermeld 

werden zijn vasculaire factoren, hormonale oorzaken, stress en voeding. Wat de triggers 

betreft, werd een ruime diversiteit aan factoren opgesomd. De belangrijkste zijn 

voeding, stress, het wegvallen van stress, vermoeidheid en hormonale factoren. Uit dit 

onderzoek zou men mogelijk kunnen afleiden dat de huidige theorie rond de etiologie 

van migraine niet gekend is in de huisartsenpraktijk. Bovendien lijkt bij een klein aantal 

van de participanten het onderscheid tussen de oorzaak en de triggers eerder vaag te 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

Aantal woorden masterproef: 22 190 (exclusief bijlagen en bibliografie) 
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INLEIDING 

 

Migraine is een veel voorkomende vorm van primaire hoofdpijn. Ongeveer 11% van de 

globale bevolking zou er door getroffen worden (Edmeads, 2006). De aandoening komt 

het meest tot uiting bij vrouwen en binnen de leeftijdscategorie van 25 en 55 jaar 

(Lipton & Bigal, 2007). Aangezien dit de meest productieve leeftijdsjaren zijn, is het 

waarschijnlijk dat migraine een grote impact heeft op sociaaleconomisch vlak 

(Edmeads, 2006).  

 

Wat de hulpverlening betreft, doen patiënten vooral beroep op de eerstelijnshulp. 

Slechts een klein deel consulteert hiervoor een neuroloog (Sadovsky & Dodick, 2005). 

Het is dus waarschijnlijk dat een huisarts regelmatig in contact komt met 

migrainepatiënten (Van Leeuwen, Paemeleire, Van Royen, Goossens & Dirven, 2010). 

Om te zorgen voor zowel een efficiënte en effectieve diagnosestelling, als een adequate 

behandeling en aangepaste opvolging, is het van belang dat de huisarts correcte kennis 

heeft rond de oorzaak en de triggers van de aandoening. Daarnaast kan een goed 

geïnformeerde arts correcte en voldoende informatie geven aan personen met migraine, 

waardoor de patiënten hun aandoening beter zullen begrijpen. 

 

In de realiteit blijkt dit echter niet vanzelfsprekend. Enerzijds is er nog veel 

onduidelijkheid rond de precieze oorzaak van migraine. Hoewel al heel wat vooruitgang 

werd geboekt, is er nog steeds geen sluitende evidentie. Bovendien zijn de belangrijkste 

ontwikkelingen zeer recent, wat wellicht enkele gevolgen heeft voor de praktijk. Uit 

cijfers van het RIZIV blijkt dat in 2005 de gemiddelde leeftijd van de huisarts 48,8 jaar 

was, wat aangeeft dat vele huisartsen die nu actief zijn, reeds afgestudeerd waren op het 

moment dat nieuwe inzichten in de opleiding werden verwerkt. Als het huisartsen aan 

informatie over de meest recente theorie ontbreekt, bijvoorbeeld door het zich niet meer 

openstellen voor nieuwe ontwikkelingen rond de aandoening, dan ontstaat de 

mogelijkheid dat patiënten suboptimaal worden geïnformeerd.  
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Het doel van deze masterproef is nagaan of de perceptie van de huisarts mee 

geëvolueerd is. Hoe beschrijven huisartsen de etiologie van migraine precies? Welke 

zijn volgens hen de uitlokkende factoren van migraine? Wat is er geweten over de 

nieuwe theorie? Met deze studie wordt getracht deze aspecten in kaart te brengen. Ook 

interessant om weten is waar zij deze kennis verwerven. Voor zover de auteurs er weet 

van hebben, zijn hierover geen eerdere studies gepubliceerd. Dit onderwerp is nog niet 

op een kwalitatieve manier onderzocht.   

 

Om dit onderzoek te verwezenlijken, wordt allereerst de literatuur over dit thema 

onderzocht. Vervolgens wordt er data verzameld aan de hand van semigestructureerde 

interviews bij twintig huisartsen. De participanten werden geselecteerd uitgaande van 

het principe van maximale variatie. Tijdens het interview werd de perceptie van de arts 

op bovenstaand zaken bevraagd. De verkregen gegevens werden geanalyseerd conform 

de gangbare werkwijze binnen kwalitatief onderzoek.  

 

Deze masterproef bestaat uit vier hoofdstukken. In een eerste hoofdstuk wordt een 

literatuuroverzicht gegeven. Er wordt nagegaan hoe groot de hoofdpijn- en 

migraineproblematiek is, wat de definitie van migraine is en wat er bekend is rond de 

oorzaak en de triggers van migraine. Er wordt ook een overzicht gegeven van de 

verschillende theorieën die er bestaan hebben rond de etiologie van migraine. In het 

tweede hoofdstuk worden het onderzoeksopzet en de gehanteerde onderzoeksmethode 

gedetailleerd beschreven. Het derde hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek. In 

het vierde hoofdstuk, de discussie, worden de resultaten besproken en binnen een 

ruimer kader geplaatst. De beperkingen en sterktes van deze masterproef worden 

beschreven en er worden aanbevelingen geformuleerd voor verder onderzoek. Als slot 

wordt nog een algemene conclusie geformuleerd.  

 

Er is gekozen om deze masterproef te maken met twee personen. De motivering 

hiervoor is dat er zo meer data kan verzameld worden, en dat er een zekere vorm van 

kwaliteitscontrole is bij het kwalitatief analyseren van de interviews.  
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In wat volgt, wordt de taakverdeling van deze masterproef kort geschetst. In het 

literatuuroverzicht was Femke Dulsster verantwoordelijk voor de onderdelen met 

betrekking tot de problematiek van migraine en de oorzaak en triggers van migraine. 

Daphne Kiekens heeft de onderdelen betreffende de definitie, de geschiedenis van de 

etiologie en de formulering van de probleemstelling en de onderzoeksvragen op zich 

genomen. Vervolgens heeft Daphne de methodologie uitgewerkt. Het abstract, de 

inleiding, de resultaten en de discussie werden voornamelijk gezamenlijk geschreven.  
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HOOFDSTUK 1: OVERZICHT VAN DE LITERATUUR 

 

1.  Migraine als belangrijk maatschappelijk probleem 

Migraine is in de huidige maatschappij een veel voorkomende vorm van hoofdpijn 

(Rockett et al., 2012). In de westerse wereld wordt zowat 11% van de bevolking door 

migraine getroffen (Edmeads, 2006). Onderzoek geeft aan dat vrouwen vaker aan deze 

vorm van hoofdpijn lijden dan mannen. Maar liefst 18% van de vrouwelijke populatie 

wordt met migraine geconfronteerd, in tegenstelling tot 6% van de mannelijke populatie 

(Moens, Johannik, Verbeek & Bulterys, 2007). Over het algemeen kent de hoofdpijn 

een piek bij zijn slachtoffers tussen de leeftijd van 25 en 55 jaar (Lipton & Bigal, 2007).  

Hoewel migraine vaak voorkomt, zou er nog steeds sprake zijn van een onder- 

diagnosestelling (Edmeads, 2006). Onderzoek geeft aan dat zowat de helft van de 

personen met migraine nooit werden gediagnostiseerd (Lipton & Bigal, 2007). Zelfs 

wanneer er wel sprake is van een diagnose verloopt niet alles zoals het zou moeten. Zo 

zou de behandeling niet afgestemd zijn op het individu. Daarnaast zou de aanpak vaak 

niet kosteneffectief zijn (Van Leeuwen et al., 2010). Wanneer men kijkt naar de cijfers 

die weergeven in welke mate mensen met migraine beroep doen op professionele hulp, 

ziet men dat dit voor 60% van de gevallen van toepassing is. Binnen deze groep blijkt 

slechts 29% van hen tevreden met hun behandeling. Logischerwijze is er dan ook sprake 

van een groep patiënten die zichzelf behandelt op eigen initiatief. Onderzoek geeft aan 

dat deze groep die aan zelfmedicatie doet oploopt tot maar liefst 57% (Lipton & Bigal, 

2007). Studies die op zoek gingen naar de redenen voor deze gebrekkige 

diagnosestelling en inadequate behandeling, werden ondernomen. Een resultaat die 

hieruit naar voor kwam, was dat er mogelijk sprake was van een gebrek aan 

communicatie van de patiënt naar de arts toe. Zo zou er te lang geaarzeld worden om 

het probleem aan te kaarten. Daarnaast zou ook een beperkte consultatieduur er voor 

kunnen zorgen dat de arts beperkt wordt in de tijd die hij kan nemen om de 

diagnostische symptomen grondig te onderzoeken. Een andere mogelijkheid geeft aan 

dat comorbiditeit bij migraine de diagnosestelling kan in de weg staan. Zo zou men 

eerder denken aan sinusitis, emotionele stoornissen of een oogaandoening. Een vierde 

reden gaf aan dat de geslachts- en financiële kenmerken van een patiënt de diagnose 

kunnen beïnvloeden. Bij vrouwen zou migraine sneller worden vastgesteld dan bij 
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mannen. Daarnaast zou ook een hoger inkomen eerder tot een diagnose leiden dan 

wanneer de patiënt een laag inkomen heeft. Dit zou er enerzijds kunnen op wijzen dat 

mannen en personen met een lager inkomen minder geneigd zijn om gebruik te maken 

van medische zorg. Anderzijds is er mogelijk een verminderde toegankelijkheid tot de 

gezondheidszorg. Als laatste wordt aangehaald dat er voor het vaststellen van migraine 

geen adequate manier van screening is. Het hanteren van objectief screeningsmateriaal 

zou een aantal van de opgesomde aspecten voor een stuk kunnen verhelpen (Sadovsky 

& Dodick, 2005). 

Zoals reeds aangehaald kent migraine een hoge prevalentie. Daarnaast is de hoofdpijn 

vaak chronisch en slopend van aard (Edmeads, 2006). Het is dan ook niet zo 

verwonderlijk dat het een socio-economische kost met zich meedraagt. Migraine kent 

zowel een directe als indirecte kost. Wanneer men spreekt over de directe kost, gaat het 

over ambulante zorg, onderzoek naar migraine, alsook het acuut medicatiegebruik, 

hospitalisatie en preventieve middelen. Volgens een studie rond de Europese kost, zou 

dit komen op een bedrag van € 86 per persoon op jaarbasis. De indirecte kost bedroeg 

93% van het gehele kostenplaatje van migraine. Deze kost was voor 66,6% te wijten aan 

een verlies van productiviteit bij migrainepatiënten (Linde et al., 2012). In een studie 

van Edmeads (2006) gaf 51% van de doelgroep aan dat hun productiviteit op school of 

op het werk werd gehalveerd tijdens een opstoot. De overige indirecte kost is te wijten 

aan werkverlet ten gevolge van migraine. Absenteïsme zou bij 31% van de patiënten 

oplopen tot minstens één dag per week over een periode van drie maanden (Edmeads, 

2006). De totale kost van migraine in Europese landen wordt geschat op € 1222 per 

patiënt, waarvan € 765 door een verminderde productiviteit en € 371 te wijten aan 

afwezigheid op het werk (Linde et al., 2012). Sadovsky & Dodick (2005) geven aan dat 

via enkele aanpassingen, de kosten voor zowel het individu als de maatschappij in 

bepaalde mate gereduceerd kunnen worden. Zoals voorheen werd aangehaald is er nog 

heel wat verbetering mogelijk wat het stellen van de diagnose en de behandeling van 

migraine betreft. Het optimaliseren van deze elementen zou hier de onnodige kosten 

kunnen drukken. 
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2.  Definitie van migraine 

Migraine is een chronische aandoening met episodische manifestaties, onder de vorm 

van recurrerende hoofdpijnaanvallen die onbehandeld tussen de 4 en 72 uur duren. 

Typische kenmerken van migraine zijn de unilaterale lokalisatie van de hoofdpijn, het 

kloppende karakter en de matige tot ernstige intensiteit van de hoofdpijn en het 

eventueel gepaard gaan met misselijkheid en/of braken, foto- en fonofobie. 

(International Headache Society, 2004). Migraine is een erfelijke voorbeschikte 

hersenaandoening waarbij de aanvallen van hoofdpijn geen schade aan de hersenen 

veroorzaken. Tijdens een aanval is de normale werking van de hersenen echter wel 

verstoord (De Brabandere & Paemeleire, 2011; Goadsby, Lipton & Ferrari, 2002). 

 

2.1  De ICHD-II criteria van de International Headache Society 

De International Headache Society heeft in 1988 een classificatiesysteem opgesteld 

waarin diagnostische criteria voor alle hoofdpijnaandoeningen werden opgenomen. In 

2004 werden deze wereldwijd gebruikte richtlijnen aan een herziening onderworpen. 

Deze tweede editie van de International Classification of Headache Disorders maakt een 

onderscheid tussen primaire hoofdpijnaandoeningen, secundaire hoofdpijnaandoeningen 

en craniale neuralgieën. Secundaire hoofdpijn is het gevolg van een onderliggende 

ziekte of aandoening, zoals een hoofd- of nektrauma, een hersenbloeding, een 

hersentumor, epilepsie, overmatig geneesmiddelengebruik, een infectie, een 

psychiatrische stoornis, etc. Primaire hoofdpijn daarentegen wordt niet door een andere 

ziekte of aandoening veroorzaakt. Een craniale neuralgie of zenuwpijn tenslotte wordt 

veroorzaakt door beschadiging of irritatie van één of meerdere zenuwen (International 

Headache Society, 2004). In tabel 1 wordt een overzicht van deze drie 

hoofdpijncategorieën gegeven.  
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Tabel 1: De International Classification of Headache van de IHS (International 

Headache Society, 2004) 

Part I: The Primary Headaches 

 1. Migraine 

 2. Tension-type headache 

 3. Cluster headache and other trigeminal autonomic cephalalgias 

 4. Other primary headaches 

 

Part II: The Secondary Headaches 

 5. Headache attributed to head and/or neck trauma 

 6. Headache attributed to cranial or cervical vascular disorder 

 7. Headache attributed to non-vascular intracranial disorder 

 8. Headache attributed to a substance or its withdrawal 

 9. Headache attributed to infection 

 10. Headache attributed to disorder of homoeostasis 

11. Headache or facial pain attributed to disorder of cranium, neck, eyes, ears, 

nose, sinuses, teeth, mouth or other facial or cranial structures 

 12. Headache attributed to psychiatric disorder 

 

Part III: Cranial Neuralgias Central and Primary Facial Pain and Other Headaches 

 13. Cranial neuralgias and central causes of facial pain 

 14. Other headache, cranial neuralgia, central or primary facial pain 

 

 

Migraine behoort tot de categorie van de primaire hoofdpijnaandoeningen. Ook 

spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn vallen onder die categorie (Lipton, Bigal, 

Steiner, Silbertstein & Olesen, 2004). Toch kan migraine onderscheiden worden van 

deze twee primaire hoofdpijnen, aangezien elke aandoening zijn eigen unieke 

combinatie van kenmerken heeft. Een overzicht van deze kenmerken is terug te vinden 

in tabel 2 (Sadovsky & Dodick, 2005). 
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Tabel 2: Kenmerken van de drie primaire hoofdpijnen (Sadovsky & Dodick, 2005) 

 Migraine Spanningshoofdpijn Clusterhoofdpijn 

Lateralisatie Unilateraal Bilateraal Unilateraal 

Intensiteit Matig tot ernstig Mild tot matig Ernstig 

Beschrijving van 

de pijn 

Pulserend Drukkend of knellend Aanhoudend, 

scherp/snijdend 

Fysieke activiteit Wordt erger bij 

fysieke activiteit 

Wordt niet erger bij 

fysieke activiteit 

Rusteloosheid of 

agitatie tijdens een 

aanval 

Geassocieerde 

symptomen 

Nausea en/of 

fotofobie/fonofobie  

Geen nausea, 

uitzonderlijk wel 

fotofobie of fonofobie 

Ipsilaterale symptomen: 

rooddoorlopen oog, 

tranend oog, lopende 

neus, verstopte neus, 

zwetend voorhoofd en 

aangezicht, miosis, 

ptosis en ooglidoedeem 

Duur 4-72 uur Minuten tot dagen 15 tot 180 minuten 

clusterperiodes  

 

 

2.2  De ICHD-II criteria voor migraine 

Volgens de International Headache Society (2004) kan migraine opgedeeld worden in 

twee belangrijke subtypes: migraine zonder aura en migraine met aura., waarbij 

migraine zonder aura de meest frequent voorkomende vorm is. Om over dit subtype te 

kunnen spreken, moet aan de criteria uit tabel 3 voldaan zijn. 
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Tabel 3: IHS-criteria voor migraine zonder aura (International Headache Society, 2004) 

Migraine zonder aura 

 A.    Ten minste 5 aanvallen van hoofdpijn die voldoen aan criteria B, C en D 

 B.    Hoofdpijnaanvallen van 4-72 uur (onbehandeld, of behandeld zonder succes) 

 C.    Hoofdpijn voldoet aan minstens twee van de volgende karakteristieken: 

                1.    Eenzijdig gelokaliseerd 

                2.    Kloppend, pulserend, bonzend 

                3.    Matige tot ernstige intensiteit, hindert dagelijkse activiteiten 

    4.  Toename bij lichamelijke inspanning zoals traplopen en wandelen, of 

vermijden van lichamelijke activiteiten 

 D.    Gedurende de hoofdpijn minstens één van de volgende symptomen: 

                1.    Misselijkheid en/of braken 

                2.    Overgevoeligheid voor licht en geluid 

 E.    Hoofdpijn wordt niet veroorzaakt door een andere aandoening. 

 

Bij twintig tot dertig procent van de migrainepatiënten is er bijkomend een aura 

geassocieerd aan de migraineaanval. Een aura wordt gekenmerkt door reversibele, 

neurologische symptomen, die zich normaal gezien gradueel ontwikkelen en elk 

maximum zestig minuten duren. Als er meer dan één neurologisch symptoom optreedt, 

kan een aura langer dan zestig minuten duren (International Headache Society, 2004). 

Het meest voorkomend is de visuele aura, waarbij men vaak zwarte vlekken, of 

zigzaglijnen en figuren met een flikkerende rand in het gezichtsveld ziet en waardoor 

een stuk van het gezichtsvermogen kan wegvallen. Bij een aura kan men soms ook 

unilaterale gevoelsstoornissen waarnemen, zoals tintelingen en gevoelloosheid. Af en 

toe gaat men spraak- of taalstoornissen vertonen (Goadsby et al., 2002; International 

Headache Society, 2004; Kelman, 2004a). 

De criteria waaraan voldaan moet zijn om over migraine met aura te spreken, zijn terug 

te vinden in tabel 4. Patiënten met een diagnose van migraine met aura, kunnen echter 

ook aanvallen ervaren zonder een aura (International Headache Society, 2004). 
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Tabel 4: IHS-criteria voor migraine met aura (International Headache Society, 2004) 

Migraine met aura 

 A.    Minstens twee migraineaanvallen die voldoen aan criteria B, C en D 

 B.    Aura bevat ten minste één van onderstaande reversibele symptomen, maar zonder 

spierzwakte: 

                1.   Visuele symptomen (zoals flikkerscotomen, vlekken/lijnen en/of verlies 

van visus) 

                2.     Sensoriële symptomen (zoals prikkelingen en/of verdoofd gevoel) 

                3.     Taal- of spraakstoornis 

 C.    Minstens twee van de volgende karakteristieken: 

                1.  Er zijn homonieme visuele symptomen en/of enkelzijdige sensoriële 

symptomen 

2.  Ten minste 1 aurasymptoom ontwikkelt zich geleidelijk over ≥ 5 minuten 

en/of verschillende aurasymptomen volgen elkaar op in ≥ 5 minuten 

                3.    Elk aurasymptoom duurt ≥ 5 minuten en < 60 minuten. 

 D.    Hoofdpijn voldoet aan de criteria B-D van migraine zonder aura. Deze hoofdpijn 

begint tijdens de aura of volgt op de aura binnen 60 minuten. 

 E.     Hoofdpijn wordt niet veroorzaakt door een andere aandoening. 

 

 

2.3  Fasen van de migraineaanval 

Het dient opgemerkt te worden dat de klinische presentatie van migraine veel ‘rijker’ is 

dan wat in deze criteria vervat zit. De International Headache Society heeft de criteria 

namelijk in de eerste plaats ontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden, en focust zich 

bijgevolg vooral op de geassocieerde symptomen die samen met de hoofdpijn 

voorkomen (Cady, Schreiber & Farmer, 2004). Vele clinici hebben echter de 

complexiteit van symptomen tijdens migraineaanvallen beschreven en hebben zo 

aangetoond dat er nog vele andere symptomen zijn die de hoofdpijn kunnen voorafgaan, 

vergezellen of volgen (Ng-Mak et al., 2011).  

Een migraineaanval kan uit vier verschillende fasen bestaan. Deze komen echter niet bij 

elke migrainepatiënt voor. Zoals men kan zien in figuur 1, wordt bij sommige 

migrainelijders de hoofdpijnfase voorafgegaan door prodromale verschijnselen die als 
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een soort waarschuwingssignaal voor een aankomende migrainehoofdpijn functioneren. 

De symptomen in deze eerste fase zijn onder andere vermoeidheid, 

stemmingsveranderingen, gastro-intestinale symptomen, hyperactiviteit, hypoactiviteit, 

depressieve gevoelens, geeuwen en trek in bepaalde voedingsmiddelen, typisch 

zoetigheden. De prodromale symptomen ontstaan enkele uren tot twee dagen voor het 

begin van de effectieve hoofdpijn (International Headache Society, 2004; Kelman, 

2004b). Deze fase kan vervolgens gevolgd worden door een tweede fase, de hierboven 

beschreven aura. In de derde fase gaat men de hoofdpijn met zijn typische kenmerken 

gewaarworden. Meestal gaat de aura de hoofdpijn vooraf, maar het is ook mogelijk dat 

de hoofdpijn en aura tegelijkertijd optreden. Als laatste is er de postdromale of 

resolutiefase. Na de hoofdpijnfase kunnen er nog symptomen voorkomen die het lijden 

van de persoon verlengen en die mogelijk een deel met de prodromale symptomen 

overlappen. Deze omvatten vaak vermoeidheid, cognitieve moeilijkheden, gastro-

intestinale symptomen, stemmingsveranderingen, zwakheid en duizeligheid. De duur 

van deze fase is heel variabel (International Headache Society, 2004; Kelman, 2006). 

 

 

Figuur 1: De fasen van een migraineaanval (De Brabandere & Paemeleire, 2011) 

 

2.4  Multifactoriële aandoening 

Aangezien zowel genetische, als omgevingsfactoren van belang zijn bij migraine, kan 

deze beschouwd worden als een multifactoriële aandoening. Migrainepatiënten 

beschikken over een hyperexciteerbaar brein (D’Andrea & Leon, 2010). De hersenen 

van personen met migraine gaan minder gewennen of habitueren aan repetitieve 

prikkels (Coppola, Pierelli & Schoenen, 2009). Bovendien lijkt er een probleem te 

bestaan in verband met het energiemetabolisme van de hersenen van migrainepatiënten. 

De homeostase tussen het energie-aanbod en het energieverbruik zou verbroken zijn 
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(Reyngoudt, Paemeleire, Descamps, De Deene & Achten, 2011). Deze neurobiologische 

kenmerken zijn constant aanwezig en worden dus waarschijnlijk genetisch bepaald. 

Familie- en tweelingstudies hebben inderdaad aangetoond dat er een erfelijke basis is 

(Russel & Olesen, 1995). Al deze zaken zorgen ervoor dat een individu voorbestemd is 

tot het ontwikkelen van migraineaanvallen. 

Omgevingsfactoren spelen echter ook een belangrijke rol bij migraine, aangezien ze 

kunnen gaan inwerken op dit hyperexciteerbare brein. Deze factoren worden de triggers 

genoemd en kunnen occasioneel migraineaanvallen in gang zetten. Triggers zijn echter 

niet noodzakelijk voor een migraineaanval, deze kan ook spontaan opkomen (Kelman, 

2007; Paemeleire & De Brabandere, 2011). In de volgende onderdelen worden deze 

aspecten uitgebreider besproken.   

 

2.5  Heterogene aandoening 

Migraine is een heterogene aandoening. Een migraineaanval heeft een aantal typische 

kenmerken die kunnen variëren van persoon tot persoon en ook binnen een individu. 

Bovendien komen niet alle kenmerken naar voor bij iedere aanval of bij elke persoon 

met de aandoening en is er ook een variatie in de aanvallen qua ernst en frequentie. De 

vier fasen van een migraineaanval gaan ook niet altijd of allemaal voorkomen. Ten 

slotte zijn de hersenen ook niet op elke moment even gevoelig voor de mogelijke 

triggers. Het in contact komen met bepaalde triggers zal op verschillende dagen tot 

andere uitkomsten leiden, de ene dag kan men een migraineaanval krijgen, een andere 

dag dan weer niet (Goadsby et al., 2002). 

 

2.6  Prognose van migraine: de verschillende beloopsvormen 

Wat betreft de prognose van migraine, worden er vier niet-exclusieve patronen 

voorgesteld. Sommige migrainelijders gaan in remissie, wat inhoudt dat ze voor 

langdurige tijdsperiodes symptoomvrij zijn. Anderen blijven migrainehoofdpijnen 

hebben maar met beperktere of minder typische kenmerken. Migraineaanvallen kunnen 

ook vele jaren blijven doorgaan zonder grote veranderingen in de frequentie, ernst of 

symptoomprofiel. Bij nog anderen nemen de aanvallen toe in frequentie en kan de 

aandoening chronisch worden. Risicofactoren voor deze klinische progressie zijn een 

hoog basisniveau van hoofdpijnfrequentie, excessief gebruik van opioïden en 
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barbituraten, obesitas, snurken, overmatig gebruik van cafeïne en stressvolle 

levensgebeurtenissen (Bigal, Ferrari, Silberstein, Lipton & Goadsby, 2009). 

De International Headache Society (2004) definieert migraine als chronisch, als een 

persoon op minstens vijftien dagen in de maand migraineaanvallen ervaart en dit voor 

een periode langer dan drie maanden.  

 

3.  De oorzaak van migraine 

 

3.1  Geen universeel aanvaarde oorzaak 

In het verdere verloop van dit literatuuroverzicht over migraine, komen de theorieën die 

doorheen het verleden geleefd hebben aan bod. Hoewel er de dag van vandaag een 

nieuwe theorie is geformuleerd rond de oorzaak van migraine, bestaat hier nog steeds 

geen zekerheid over (Reyngoudt, De Deene, Descamps, Paemeleire & Achten, 2010). 

Hoewel er een aanzienlijke vooruitgang is in het onderzoek naar migraine, lijkt de 

hoofdpijn nog steeds enig mysterie te kennen (Coppola et al., 2008). 

De huidige theorie spreekt van een belangrijke genetische basis. Daarnaast stelt dit 

causaliteitsmodel dat er bij patiënten met migraine sprake is van een deficiënte 

habituatie. Een derde luik van deze theorie is metabole dysfunctie in de hersenen. Deze 

driedelige verklaring wordt hieronder uiteengezet.  

 

3.2  Een genetische oorzaak 

Dat migraine genetisch bepaald zou zijn, lijkt zo goed als zeker. Studies die onderzoek 

deden naar migraine bij tweelingen, kwamen tot de constatatie dat een aangeboren 

aanleg voor migraine een groot aandeel van deze hoofdpijn zou kunnen verklaren. 

Ondanks de evidentie dat een aangeboren aanleg verzekert is, kan er een onderscheid 

gemaakt worden in de mate waarin de erfelijke verklaring belang kent. Dit zou 

afhankelijk zijn van hoe migraine tot uiting komt, namelijk met of zonder aura. De 

genetische invloed zou het grootste belang kennen bij migraine met aura. Kinderen van 

patiënten die deze vorm rapporten, zouden tot vier keer zoveel kans hebben op 

migraine. Wanneer migraine optreedt zonder aura zou een aangeboren aanleg slechts 

een beperkte causale verklaring vormen. Hier zou eerder sprake zijn van een erfelijke 

oorsprong in combinatie met oorzakelijke factoren uit de omgeving (Russel & Olesen, 

1995). Onderzoek naar de genetische basis van migraine geeft aan dat er mogelijk een 
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ruime variatie is in het erfelijk aspect van de hoofdpijn. Zo zouden variaties in de uiting 

van migraine, bijvoorbeeld met of zonder aura, chronisch of episodisch, verklaard 

kunnen worden door interacties tussen de genen onderling alsook de genen met de 

omgeving. De aard van de interactie zou bepalend zijn voor welke subtype van migraine 

zich manifesteert. Indien deze denkpiste van toepassing is, zou dit een verklaring 

kunnen bieden voor de conflicterende resultaten bij genetische studies. Het zou de 

onsuccesvolle zoektocht naar één specifiek genverschil bij migrainepatiënten kunnen 

verhelderen (Maher & Griffiths, 2011). 

Ondanks het uitblijven van evidentie voor een genmutatie bij migraine met en zonder 

aura, kan dit van een andere uitingsvorm van deze hoofdpijn niet gezegd worden. 

Wanneer men kijkt naar familiale hemiplegische migraine kon men drie gemuteerde 

genen identificeren die migraine zouden bepalen. Deze genen zouden gelinkt zijn aan 

het transport van ionen. Bij migraine zou sprake zijn van een defect in de mechanismen 

die instaan voor dit transport. Leidend tot een verstoring in toevoer en afvoer van de 

ionen, stijgt het intercellulaire calciumgehalte, alsook de sympathische 

glutamaatniveaus, die op hun beurt leiden tot een overprikkelbare cortex. De verhoogde 

neurologische prikkelbaarheid zorgt voor een stijgende vraag naar energie. Ook de 

wijzigingen in de ionhomeostase eist hier zijn aandeel in. Daarnaast is er sprake van een 

daling in de energiereserves (Schulz et al., 2007). 

Bij niet-hemiplegie migraine zijn dergelijke mutaties nog niet gevonden, wat erop wijst 

dat in deze  subtypes van migraine andere pathologische mechanismen verantwoordelijk 

zijn voor een aanval, elk mechanisme met zijn effecten op het neurologische 

energiereserve. Dit gezien dit tekort wordt terug gevonden in elke persoon met 

migraine, ongeacht een aanval gepaard ging met of zonder aura. 

Zoals voorheen aangegeven wordt de etiologie van migraine niet volledig verklaard 

door erfelijkheid (Ulrich, Gervil, Kyvik, Olsen & Russel, 1999). In het volgende 

onderdeel worden de twee aansluitende luiken van de huidige theorie besproken. 
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3.3  Een gebrekkige corticale habituatie 

Binnen de huidige literatuur wordt veel aandacht besteed aan een mogelijke afwijking in 

het gewenningsproces van migrainepatiënten, wanneer ze worden blootgesteld aan 

stimuli van buitenaf. In dit proces zou de manier van informatieverwerking een grote rol 

spelen. Het waarnemen van een stimuli activeert de hersenwerking. De visuele, 

auditieve of andere prikkel wordt verwerkt in de hersenschors. Wanneer een persoon 

langdurig wordt blootgesteld aan een prikkel treedt in normale omstandigheden het 

proces van habituatie op. Dit proces dient als compensatiemechanisme om overbelasting 

te vermijden. Het verwerken van de informatie vraagt echter energie. Om dit te 

verwezenlijken wordt glucose omgezet tot bruikbare energie, namelijk ATP (Schoenen, 

1996). Dit komt tot stand via een aerobe stofwisseling. Indien er sprake is van 

zuurstofarme omstandigheden, bijvoorbeeld door langdurige activatie, kan er melkzuur 

ontstaan ten gevolge van het metabolisch proces. Tijdens het proces van gewenning gaat 

men tegen dat een overvloed aan dit zuur vrijkomt en zich gaat ophopen in de 

hersenschors. Recent onderzoek kwam tot de constatatie dat dit proces verstoord zou 

zijn bij mensen met migraine. In de situatie van een herhaalde prikkeling is er bij 

migrainepatiënten een gebrek aan habituatie, waardoor de cortex cerebri (hersenschors) 

overmatig wordt geactiveerd (Reyngoudt et al., 2010).  

Hieronder wordt het derde luik van deze theorie, namelijk de metabole dysfunctie, 

toegelicht.  

 

3.4  Metabole dysfunctie 

De corticale prikkelbaarheid die voorheen werd besproken bij het genetische aspect, zou 

gelinkt kunnen worden aan een abnormaal cerebraal energiemetabolisme. Het 

zuurstoftekort dat toen aan de orde was zou verklaard kunnen worden door een minder 

goede werking van de mitochondriën tijdens het proces. Deze afwijking zou leiden tot 

de zuurstofarme omstandigheden tijdens de stofwisseling, waarbij glucose wordt 

omgezet naar ATP. De nood aan energie bleef aanhouden gezien het uitblijven van 

habituatie (Schoenen, 1996). Meerdere studies stelden vast dat bij personen met 

migraine de energiereserves verlaagd zijn in vergelijking met de controlegroep (Schulz 

et al., 2007). Dit afwijkend energiemetabolisme werd teruggevonden in alle subtypes 

van migraine. Zo werd het niet uitsluitend vastgesteld in migraine met of zonder aura. 

Daarnaast is er sprake van de dysfunctie zowel tussen, als tijdens migraineopstoten 
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(Sparaco, Feleppa, Lipton, Rapoport & Bigal, 2005). De vraag die men zich hier stelt, is 

of deze afwijking primair of secundair is aan de andere causale factoren. 

 

Beide aspecten werden teruggevonden bij patiënten met migraine in tegenstelling tot de 

controlegroep (Schoenen, 1996; Schulz et al., 2007). Of er effectief een link bestaat 

tussen het habituele defect en migraine moet nog verder worden onderzocht. Of er 

daarnaast ook sprake is van een mutatie in het mitochondriën DNA, wat mogelijk de 

erfelijke component van migraine zou kunnen verklaren, staat nog ter discussie. Tot op 

heden is voor beide stellingen nog geen evidentie gevonden (Sparaco et al., 2003). 

 

4.  De triggers van migraine 

Doorheen de jaren zijn heel wat kwantitatieve studies ondernomen om na te gaan welke 

triggers worden aangegeven door de patiënten en welke van deze triggers het meest 

werd gerapporteerd. Hoewel deze studies steeds dezelfde triggers beschreven in hun 

resultaten, varieerde de frequentie van de uitlokkende factoren afhankelijk van de 

studie. Alsook wordt in literaire bronnen aangegeven dat niet altijd één trigger de 

aanleiding geeft tot een migraineaanval bij een individu. Een opstoot zou vaak het 

resultaat zijn van een combinatie van factoren. Deze stelling zou aangeven dat migraine 

eerder een multifactorieel iets is. (Rasmussen, 1992).  

Gezien de multifactoriële aard van migraine zijn er uiteenlopende triggers die 

aanleiding geven tot een acute migraine, variërend van persoon tot persoon. In een 

studie van Fukui et al (2008) werd bevonden dat 95,5% van de deelnemende patiënten  

minimum twee uitlokkende factoren aangaven. Tijdens het onderzoek naar deze 

uitlokkende factoren werd gebruik gemaakt van een hoofdpijndagboek. Het doel van dit 

hulpmiddel is de patiënten in staat te stellen hun triggers te ontdekken en zo hun gevoel 

van controle te vermeerderen (Friedman & De Ver Dye, 2009). Na het identificeren van 

de uitlokkende factoren van een individu, ontstaat de mogelijkheid om deze op te nemen 

in de verdere behandeling. Het vermijden van dergelijke triggers heeft tot doel het 

aantal migraineaanvallen te reduceren. 

In het onderstaande worden de meest frequente triggers, waaronder voeding, alcohol, 

stress, hormonale factoren en andere, opgesomd en uiteengezet. Hoewel heel wat van 
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deze factoren frequent worden aangegeven als migrainetriggers, is er enkel voor cafeïne 

en alcohol wetenschappelijke evidentie.  

 

4.1. Voeding  

In een studie uit 2007 (Kelman) werd aangegeven dat 30,3% van de migrainepatiënten 

aangeeft dat voeding een uitlokkende factor is. Voeding als trigger is een zeer ruim 

begrip, zo kan het worden opgesplitst in verschillende aspecten. Ten eerste is er de 

invloed van verschillende voedingsmiddelen, waarin bepaalde stoffen voorkomen die 

op een migraineaanval inwerken. Voorbeelden van deze voedingsmiddelen zijn 

chocolade en koffie. Hoe deze stoffen aanleiding geven tot een migraineopstoot is tot 

heden ongekend (Sun-Edelstein & Mauskop, 2008). De voedingsmiddelen die het meest 

aanzien worden als uitlokkende factoren voor migraine zijn koffie, kaas en chocolade en 

worden in het onderstaande verder verduidelijkt. 

 

4.1.1 Cafeïne 

Studies geven aan dat de gebruikte hoeveelheid en het al dan niet regelmatig gebruik 

maken van cafeïne bevattende voedingsstoffen of medicijnen, in deze context van 

belang zijn. Indien beide elementen hoog zijn kan het plots ophouden van het gebruik 

aanleidingen geven tot hoofdpijn. Bijkomende problemen zijn slapeloosheid, 

verminderde activiteit alsook angstig en geïrriteerd zijn. Daarnaast behoren ook gastro-

intestinale klachten tot de mogelijke verschijnselen (Martin & Behbehani, 2001). 

Andere hypothesen die een verklaring zouden bieden op de uitlokkende aard van 

cafeïne, verwijzen naar de beïnvloedende werking op het centraal zenuwstelsel, alsook 

het cerebrovasculair stelsel. Cafeïne blokkeert adenosine receptoren die zich bevinden 

op de bloedvaten en doorheen de hersenen. Een blokkade van deze receptoren in de 

hersenstam kunnen bepaalde banen moduleren die belangrijk zijn voor de pijnperceptie 

(Martin & Behbehani, 2001). Wanneer vasculaire adenosine receptoren worden 

geblokkeerd, kan dit mogelijk leiden tot vasoconstrictie en een afname in de corticale 

bloeddoorstroming, met mogelijk hoofdpijn tot gevolg. Hoewel het stoppen of 

verminderen van het cafeïnegebruik op zich een uitlokkende factor is, wordt het ook 

vaak in verband gebracht met weekendmigraine (Couturier, Hering & Steiner, 1992). 

Deze trigger komt later in dit hoofdstuk aan bod. 
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4.1.2 Chocolade 

Chocolade is een vaak besproken aspect wanneer men het over de triggerfactoren van 

migraine heeft. De uitlokkende werking ervan wordt echter sterk bediscussieerd. De rol 

van chocolade als trigger is dus eerder controversieel (Martin & Behbehani, 2001). 

Wanneer personen met migraine worden bevraagd rond de provocerende factoren, 

wordt chocolade door 19 tot 22% aangehaald als boosdoener (Sun-Edelstein & 

Mauskop, 2009). In tegenstelling tot wat patiënten aangeven, blijkt uit verschillende 

studies dat chocolade op zich niet aanzien kan worden als trigger voor migraine 

(Moffett, 1974). Een mogelijke hypothese die de link tussen chocolade en migraine zou 

kunnen verklaren, is dat het voedingsmiddel enkel in combinatie met een andere factor 

tot een aanval zou leiden. Echter is ook hier geen evidentie voor gevonden (Marcus, 

Scharff, Turk & Gourley, 1997). Andere hypothesen stellen dat de associatie van 

chocolade met migraine te verklaren is door de drang naar zoetigheid die patiënten 

ervaren tijdens de prodromale fase. Op deze drang wordt vaak gereageerd met de 

consumptie van chocolade. Gezien dit net voorafgaat aan het uitbreken van een aanval, 

zou dit bij patiënten kunnen leiden tot het geloof dat chocolade de ware boosdoener is. 

Deze drang naar zoetigheid werd ook teruggevonden bij stress en in de premenstruele 

periode, die eveneens aanzien worden als triggers (Marcus et al., 1997).  

 

4.1.3 Kaas 

Hoewel kaas vaak wordt aangehaald bij een opsomming van migrainetriggers, is in de 

literatuur geen sprake van evidentie voor de relatie tussen een migraineaanval en 

bepaalde kaassoorten. De link tussen de twee aspecten zou mogelijk gemaakt kunnen 

worden via tyramine. Deze amine zorgt voor de afscheiding van noradrenaline uit 

sympathische zenuwuiteinden. Op deze manier kan dit zorgen voor het opkomen van 

een migraineaanval. Andere voedingsmiddelen die deze stof bevatten zijn gerookte vis, 

vleeswaren, gistextract en dergelijke (Sun-Edelstein & Mauskop, 2009). Hierbij moet 

echter benadrukt worden dat deze theorie zuiver hypothetisch is. Er is geen bewijs dat 

dit proces in verband zou staan met het uitlokken van migraine. 

 

Hoewel er in deze uiteenzetting slechts drie voedingsaspecten werden behandeld, is de 

lijst van voedingsmiddelen die geassocieerd worden met migraine veel langer. 

Desondanks is zoals voorheen werd aangegeven enkel bewijs gevonden voor cafeïne en 
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alcohol. Wat echter wel nog evidentie kent met betrekking tot voeding, is het uitstellen 

van een maaltijd. Dit wordt vaak vermeld als men het over de uitlokkende factoren 

heeft. In een studie van Kelman (2007) gaf 65,1% van de patiënten met migraine aan 

dat het achterwege laten van een maaltijd een uitlokkende factor is. Deze trigger wordt 

verder uiteengezet onder het hoofdstuk lifestyle factoren. 

 

4.2 Alcohol  

Hoewel alcohol kan vernoemd worden binnen de categorie van voedingsmiddelen, 

wordt er binnen de groep van triggers meer aandacht aan besteed. Dit gezien er 29 tot 

35% van de personen met migraine aangeven dat het gebruik van alcohol een 

boosdoener is (Sun-Edelstein & Mauskop, 2009). De meest in verband gebrachte vorm 

van alcoholische drank is wijn, waar rode wijn frequenter wordt aangehaald. Wijn bevat 

heel wat stoffen die mogelijk gelinkt kunnen worden aan migraine. Voorbeelden zijn 

tyramine, die ook werd gevonden in kazen, histamine, sulfieten en flavonoïden (Martin 

& Behbehani, 2001). In een studie die de invloed van rode wijn op migraine naging, 

kwam men tot de veronderstelling dat er wellicht een ander aspect van de wijn, dus niet 

de alcohol, verantwoordelijk was voor het uitlokken van een aanval. Wat deze stof dan 

precies zou zijn is nog niet duidelijk (Littlewood, 1988). Wanneer we terugkijken naar 

alcohol, ziet men dat de tijdspanne waarin een opstoot tot stand komt door het gebruik 

ervan, kan variëren. Zo kan een migraineaanval getriggerd worden binnen de eerste 

minuten tot de eerste drie uur na consumptie, alsook een vertraagd effect hebben 

wanneer er sprake is van een kater. De precieze werking van alcohol op migraine is nog 

steeds onduidelijk. Het zou mogelijk een aanleiding kunnen geven tot vasodilatatie ter 

hoogte van de intracraniële bloedvaten. Dit kan in verband gebracht worden met een 

direct effect van alcohol. Typisch bij migraine is echter de laattijdige hoofdpijn. 

Daarnaast kan er door alcoholgebruik ook sprake zijn van een verstoord slaapritme. Een 

derde mogelijkheid houdt in dat alcohol een invloed heeft op het inflammatoir 

mechanisme door een wijziging in cytokinebanen en het vrijkomen van prostaglandine 

(Sun-Edelstein & Mauskop, 2009).  
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4.3 Omgevingsfactoren 

Patiënten schrijven een migraineaanval vaak toe aan omgeving gerelateerde factoren. 

De triggers die hierbij het meest worden aangegeven zijn weersveranderingen, 

blootstelling aan zonlicht en flikkerlichten, bepaalde geuren, de kwaliteit van de lucht 

en sigarettenrook. Hoewel er gebrek is aan gegronde bewijzen, worden heel wat 

omgevingsfactoren geïdentificeerd als migrainetriggers. 

 

4.3.1 Weersomstandigheden 

In een studie van Friedman (2009), die naging wat het verband was tussen migraine en 

de omgeving, werd vastgesteld dat het weer het vaakst werd gezien als een uitlokkende 

factor, dit door maar liefst 71% van de deelnemende patiënten. Deze studie kwam via 

het gebruik van een hoofdpijndagboek, echter tot de constatatie dat patiënten de invloed 

van het weer als een uitlokkende factor zouden overschatten. Invloeden van het weer die 

gelinkt worden aan migraine zijn veranderingen in de barometrische druk, temperatuur, 

windpatronen en de luchtdichtheid (Martin & Behbehani, 2001). Onderzoek naar deze 

elementen kende echter conflicterende resultaten (Cooke, Rose & Becker, 1999). Enkel 

met betrekking tot de wind werd een duidelijk positief verband gevonden. De 

desbetreffende wind wordt ook Chinook wind genoemd.  

 

4.3.2 Blootstelling aan fel licht 

Wat betreft de visuele stimuli die migraine kunnen uitlokken, worden factoren zoals 

zonlicht, televisie en flikkerende lichten gezien als belangrijke elementen. Er zijn enkele 

hypothesen geformuleerd rond hoe deze prikkels leiden tot een aanval. Een van deze 

stellingen heeft betrekking op de overgevoeligheid in de hersenen voor dergelijke 

stimuli. Deze verhoogde sensitiviteit werd eerder besproken bij de oorzaak van migraine 

(Martin & Behbehani, 2001).  

 

4.3.3 De kwaliteit van de lucht en sigarettenrook  

Sigarettenrook blijkt ook een vaak gerapporteerde trigger. Tijdens een studie van 

Kelman (2007) werd deze uitlokkende factor door 35,7% van de migrainepatiënten 

aangegeven. Uit onderzoek blijkt dat dit vaker het geval is bij vrouwelijke patiënten. 

Onderzoek wees uit dat participanten met migraine zwaardere rokers waren. Daarnaast 

hadden ze vaker een langere rookgeschiedenis in vergelijking met de controlegroep 
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(Friedman & De Ver Dye, 2009). Er zijn een aantal hypothesen geformuleerd rond hoe 

deze factor zou kunnen leiden tot een migraineaanval. In de meeste theorieën werd de 

mogelijke invloed van nicotine opgenomen. Daarnaast is hier ook aandacht voor het 

idee dat bij migrainepatiënten sprake zou zijn van een verhoogde gevoeligheid voor 

sigarettenrook in vergelijking met mensen zonder hoofdpijn (Martin & Behbehani, 

2001). Geen van deze stellingen kent echter reeds evidentie.   

 

4.3.4 Sterke geuren 

Naast weersveranderingen, fel licht en sigarettenrook wordt ook het waarnemen van 

bepaalde geuren vaak als trigger weergegeven. Dit wordt door 40% van de patiënten 

met migraine bevestigd (Friedman & De Ver Dye, 2009). De geuren die het frequentst 

worden aangehaald door patiënten zijn die van verf, sigaretten, stof, spuitbussen en 

bepaalde bloemen (Martin & Behbehani, 2001). Hoe geuren precies inwerken op 

migraine blijft eerder onduidelijk. Hierrond zijn enkele mogelijke hypothesen 

geformuleerd die tot op heden nog niet werden bevestigd of weerlegd (Martin & 

Behbehani, 2001).  

 

4.4 Lifestylefactoren 

Binnen de zoektocht naar de uitlokkende factoren van migraine worden alle domeinen 

gedekt, alsook de levensstijl van de migrainepatiënt. In deze categorie van triggers zijn 

er enkele aspecten die in verband gebracht worden met migraine. De meest besproken 

lifestylefactoren zijn het hebben of het wegvallen van stress, het slaap-waak ritme van 

de persoon en het overslaan van maaltijden. 

 

4.4.1 Het slaappatroon 

Wanneer invloeden van de levensstijl van een persoon worden in acht genomen als een 

uitlokkende factor, is het slaapritme een vaak geassocieerd element voor migraine. De 

relatie tussen slaap en migraine is echter eerder complex. Het slaappatroon zou in eerste 

instantie aanzien kunnen worden als een uitlokkende factor. Literatuur beschrijft dat het 

lang uitslapen, bijvoorbeeld in het weekend of in verlofperiodes, mogelijk kan leiden tot 

een aanval (Rasmussen, 1992). In andere studies wordt een migraineaanval 

toegeschreven aan slaaptekort. Naast de directe invloed kan een verstoring van het 

slaappatroon ook een indirecte invloed hebben op migraine, waarbij het de 
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omstandigheden gunstiger maakt voor andere triggers (Rasmussen, 1992). Anderzijds is 

er evidentie dat slaap niet alleen gelinkt wordt met de negatieve aspecten van deze 

hoofdpijn. De positieve keerzijde van het aspect slaap is dat het een reducerende 

werking heeft op de duur van de aanval alsook op de pijn (Martin & Behbehani, 2001). 

Een derde mogelijkheid geeft aan dat het slaapprobleem een mogelijks gevolg kan zijn 

van migraine (Martin & Behbehani, 2001; Wöber, Holzhammer, Zeitlhofer, Wessely, & 

Wöber-Bingöil, 2006). Algemeen gezien zijn er aanwijzingen dat migrainepatiënten 

gemiddeld een minder goede slaapkwaliteit hebben. Zo lijken ze vaker slaapperiodes te 

ervaren die eerder van korte duur zijn. Migrainepatiënten lijken ook meer last te hebben 

van slaperigheid gedurende de dag, wat mogelijk een gevolg is van het wakker worden 

tijdens het nachtelijk slapen (Martin & Behbehani, 2001).  

 

4.4.2 Stress  of het wegvallen van stress 

Stress is een vaak bediscussieerd aspect wanneer het gaat over de triggers van migraine. 

Het punt van de discussie betreft het toeschrijven van stress als oorzakelijke factor dan 

wel als uitlokkende factor (Martin & Behbehani, 2001). Het merendeel van de literatuur 

beschrijft stress als één van de vele mogelijke triggers van migraine. Desalniettemin 

wordt stress het meest frequent geïdentificeerd als trigger door de patiënten zelf. 

Mogelijk zou deze spanningsvorm een uitlokkende invloed hebben via het vrijstellen 

van stresshormonen. Zo komen noradrenaline en corticosteroïde vrij, dit ten gevolge 

van het activeren van het sympathisch systeem en de hypothalamus hypofyse bijnier as. 

De twee vrijgekomen stoffen staan in voor zowel de aanmaak, het afscheiden alsook het 

metabolisme van steroïden. Deze steroïden bevinden zich in neuronen van het centraal 

zenuwstelsel. Hypothetisch zou dit een migraineaanval teweeg kunnen brengen (Martin 

& Behbehani, 2001). In studies werd gevonden dat bij mensen met migraine sprake is 

van een verhoogd cortisolniveau, zowel buiten als tijdens een migraine episode, in 

vergelijking met mensen zonder migraine (Schoonman et al., 2007). Een tweede theorie 

richt zich tot de neuronen die zich bevinden in de hypothalamus en in het limbisch 

systeem. Ook hier zouden de neuronen een belangrijke rol spelen (Martin & Behbehani, 

2001).  

Ondanks de nieuwe bevindingen is er nog geen bewijs gevonden dat de fysiologische 

veranderingen ten gevolge van stress aan de basis liggen voor een migraineopstoot 

(Schoonman et al., 2007).  
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4.4.3 Vasten of het overslaan van maaltijden 

Zoals eerder aangehaald wordt niet alleen voeding op zich in verband gebracht met 

migraine, daarnaast wordt ook het eetpatroon van een persoon aanzien als een mogelijke 

boosdoener. Volgens een studie van Kelman (2007) gaf 57,3% van de bevraagde 

participanten aan dat zij het overslaan van een maaltijd als een uitlokkende factor 

ervaren. Enkele hypothesen rond hoe het vasten een migraineaanval tot stand zou 

brengen werden geformuleerd. Een eerste theorie kan men linken aan de uitlokkende 

werking van cafeïne en nicotine. Zoals reeds aangegeven zou ontwenning van deze 

stoffen hoofdpijn kunnen induceren. Ten tweede is er de mogelijkheid dat een wijziging 

in het niveau van serotonine en noradrenaline die zich bevinden in de modulerende 

paden van de hersenstam, hoofdpijn zou veroorzaken. Een derde hypothese heeft 

betrekking op de invloed van stresshormonen. Zoals in het voorgaande onderdeel wordt 

aangegeven, blijkt de stof cortisol niet enkel bij stress relevant, maar ook bij het 

overslaan van maaltijden. De stof zou gelinkt worden aan het uitlokken van migraine. 

Naast cortisol wordt hier ook gesproken over de invloed van een corticotropine 

vrijstellende factor als een migraineprovocerende invloed (Martin & Behbehani, 2001). 

 

4.5 Weekendmigraine 

Een ander element dat op heel wat belangstelling kan rekenen is de weekendmigraine. 

Het is algemeen geweten dat een deel van de migrainepopulatie eerder last heeft tijdens 

deze periode van de week (Couturier et al., 1992). Redenen hiervoor zijn vaak te 

koppelen aan andere triggers die reeds werden besproken. Zo wordt aangegeven dat 

bijvoorbeeld uitslapen tijdens het weekend tot een aanval zou leiden. Daarnaast wordt 

ook het wegvallen van stress als een trigger ervaren (Martin & Behbehani, 2001). De 

mogelijkheid bestaat dat bij de aanvang van het weekend, de stress van de werkweek 

afneemt en dit zo tot weekendmigraine zou leiden.  

 

4.6 Hormonen 

Naast voeding, omgevingsfactoren en de manier van leven, zijn hormonale factoren van 

groot belang. Deze trigger is meer relevant bij vrouwelijke patiënten (Socca, Ricci, 

Degan & Carolei, 2012). In het merendeel van de studies werden hormonale invloeden 

weergegeven in de top drie van meest voorkomende uitlokkende factoren. Zo werd in 

een onderzoek van Kelman (2007) bevonden dat hormonale invloeden bij vrouwen op 
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de tweede plaats stond van meest frequent aangekaarte triggers, dit bij een percentage 

van 65,1 van de migraine patiënten. Deze hormonale aspecten hebben vooral betrekking 

op de vrouwelijke menstruatiecyclus. De menstruatieperiode, zowel bij een normale 

cyclus als bij pilgebruik, is de tijdspanne waarin vrouwen het meeste risico lopen op de 

hoofdpijn. Migraine treedt het vaakst op vlak voor of tijdens deze periode. Het 

verhoogd risico in deze periode zou verklaard kunnen worden door schommelingen in 

de oestrogeenspiegel. Andere periodes die een wijziging kennen in het risico op 

migraine door hormonale factoren zijn zwangerschap en de tijd na de menopauze. 

Echter hebben de wijzigingen in de oestrogeenspiegel hier eerder een reducerend effect 

op het aantal migraineaanvallen (Socca et al., 2012). 

 

4.7 Medicatie 

Bij het opsommen van mogelijke migrainetriggers wordt een wijziging in 

medicatiegebruik af en toe vermeld. Veel informatie is hier echter niet over te vinden. 

Wat wel veel besproken en onderzocht werd is medication overuse headache. Dit wordt 

echter niet gelinkt aan het uitlokken van migraine, maar eerder aanzien als een gevolg 

van de hoofdpijn. Wat mogelijk wel de link kan verklaren is dat in heel wat medicijnen 

cafeïne wordt verwerkt  (Scher, Stewart & Lipton, 2004). Zoals eerder aangegeven kan 

het stopzetten van cafeïnegebruik leiden tot ontwenning en hoofdpijn (Couturier et al., 

1992). Veranderen van medicatie zou mogelijk een dergelijk effect kunnen hebben. Ook 

hiervoor is geen evidentie ter beschikking. 

 

5.  Geschiedenis van de etiologie 

In de loop der tijden zijn er verschillende theorieën gevormd over hoe hoofdpijn en 

migraine ontstaan. Ondanks het feit dat de meeste daarvan vandaag al zijn achterhaald, 

beïnvloeden sommige nog altijd ons denken over migraine in de vorm van allerlei 

mythes en volkswijsheden (De Brabandere & Paemeleire, 2011).  

Hieronder wordt een evolutie beschreven van de verschillende theorieën over de 

etiologie van migraine.  
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5.1  De Prehistorie 

Archeologen hebben menselijke schedels aangetroffen met één of meer cirkelvormige 

gaten. Sommige dateren van 7000 v.C. Een aantal onderzoekers beweren dat dergelijke 

schedelboringen ook uitgevoerd werden om hoofdpijn te verlichten (De Brabandere & 

Paemeleire, 2011). Dit wijst erop dat mensen in de prehistorie geloofden dat er boze 

geesten of demonen in het hoofd zaten, die de hoofdpijn veroorzaakten. Door een gat in 

de schedel te maken, kon men deze demonen laten ontsnappen (Magiorkinis, Diamantis, 

Mitsikostas & Androutsos, 2009).  

 

5.2  De Oudheid tot Hippocrates 

Tijdens de Oudheid kwam het relatief vaak voor dat men de oorzaak van hoofdpijn ging 

toeschrijven aan Goden en allerlei geesten. De Mesopotamiërs attribueerden de kwaal 

aan Ti’u, de kwade geest van de hoofdpijn, die zijn slachtoffers zou aanvallen met 

verschrikkelijke symptomen tot gevolg (Magiorkinis et al, 2009). 

In de Babylonische literatuur wordt “een ziekte van het hoofd” beschreven, die zou 

“flitsen als de bliksem” (Rose, 1995). Deze beschrijving valt ergens wel te linken aan 

migraine. Op een Babylonische kleitablet uit 2000 v.C. staan bezweringen in 

spijkerschrift die uitgesproken werden door priesters tegen hoofdpijn die gepaard gaat 

met misselijkheid en braken, wat ook sterk doet denken aan migraine (De Brabandere & 

Paemeleire, 2011).  

Er zijn verschillende oud-Egyptische papyri teruggevonden, waar allerlei vormen van 

hoofdpijn vermeld worden (Karenberg & Leitz, 2001). De Ebers Papyrus, een medisch 

handboek geschreven rond 1500 v.C., beschrijft bijvoorbeeld verschillende types 

hoofdpijn. Eén ervan is “de ziekte van de helft van het hoofd”,  een beschrijving van 

unilaterale hoofdpijnen die samengaan met overgeven en intense malaise (Rose, 1995). 

Er zijn verder magische papyri teruggevonden, waar hoofdpijnen toegeschreven worden 

aan de acties van demonen en/of bovennatuurlijke krachten. Deze teksten staan vol met 

bezweringen en toverspreuken om hoofdpijnen aan te pakken. Men geloofde dat men 

aan de hand van magische rituelen, uitgevoerd door priesters en tovenaars, het hoofd 

kon genezen en het kon beschermen tegen kwaadaardige demonische krachten 

(Karenberg & Leitz, 2001). Er zijn ook bezweringen tegen andere kenmerken van 

migraine teruggevonden, bijvoorbeeld nausea (Rose, 1995). 
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5.3  De Oudheid: Hippocrates en Galenus 

In de Hippocratische periode verlaat men de prehistorische, Babylonische en Egyptische 

geneeskunde, en gaat men verklaringen voor ziekte zoeken in natuurlijk observeerbare 

fenomenen in plaats van magie (Koehler & Boes, 2010). Hippocrates was de eerste die 

beweerde dat migraine een echte aandoening was en niet een bezoek van de Goden. Hij 

was dan ook de eerste die systematisch de symptomen van migraine beschreef 

(Magiorkinis et al., 2009; Rose, 1995). 

Galenus, een beroemde Grieks-Romeinse arts die leefde in de tweede eeuw na Christus, 

introduceerde de term “hemicrania”, wat aan één kant van de schedel betekent. Het 

woord migraine is hiervan afgeleid (De Brabandere & Paemeleire, 2011). Halfzijdige 

hoofdpijn werd echter reeds eerder beschreven door Aretaeus van Cappadocië, een 

Griekse geneeskundige uit de tweede eeuw na Christus. Deze noemde de eenzijdige 

hoofdpijn heterocrania en beschreef begeleidende zwartheid voor de ogen, nausea, 

braken, fotofobie en osmofobie. Deze heterocrania onderscheidde hij van cephalalgia, 

wat men nu als spanningshoofdpijn kan herkennen, en cephalea, een meer ernstige 

hoofdpijn die dagen- of wekenlang kon aanhouden zonder remissie (Pearce, 1986; Rose, 

1995). Galenus bouwde voort op het gedachtegoed van Hippocrates en werkte de 

theorie van de vier humoren of lichaamssappen verder uit (De Brabandere & 

Paemeleire, 2011; Yapijakis, 2009). Deze theorie zegt dat de balans van de vier 

humoren, bloed, slijm, gele en zwarte gal, gezondheid en ziekte determineert. Bij 

verstoring van het evenwicht treedt ziekte op (De Brabandere & Paemeleire, 2011; 

Koehler & Boes, 2010). Galenus legde de oorzaak van migraine bij een teveel aan gele 

gal en geloofde dan ook dat de hoofdpijn ophield als men de gal uitbraakte (Magiorkinis 

et al, 2009). De Galenische visie op migraine heeft nog eeuwenlang de geneeskunde 

beïnvloed en tot op de dag van vandaag denken nog veel mensen ten onrechte dat 

migraine een gal- of leverprobleem zou zijn (De Brabandere & Paemeleire, 2011; Rose, 

1995). 

  

5.4  De Middeleeuwen 

In deze periode bleef men vooral de Galenische theorie aanhangen. Er werd uitgebreid 

gerefereerd naar het werk van Hippocrates, Aretaeus en Galenus, zonder dat de 

medische kennis er significant op vooruit ging (Magiorkinis et al, 2009).  
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In de 12
e
 eeuw bijvoorbeeld ging de arts Moises Maimonides hoofdpijn toeschrijven 

aan taaie lichaamssappen die vastzitten in bepaalde holtes van de hersenen (Magiorkinis 

et al, 2009). Ernstige vormen van migraine zouden veroorzaakt worden door dampen 

die naar de hersenen stijgen via pulserende aders (Koehler & Boes, 2010).  

Een ander voorbeeld is dit van de humanist Pratensis, die zich in de 16
e
 eeuw als een 

aanhanger van de Galenische geneeskunde profileert. Zijn boek “De cerebri morbis” 

handelt onder andere over hoofdpijn ten gevolge van een onevenwichtige samenstelling 

van de lichaamsvochten. Een overmaat aan warmte, koude, vocht, bloed, gele en zwarte 

gal en slijm zou hoofdpijn kunnen veroorzaken (Koehler & Bruyn, 1994).  

 

5.5  De 17
e
 eeuw 

In de zeventiende eeuw komt er een grote verschuiving in het zoeken naar de oorzaak 

van hoofdpijn en migraine. Het feit dat William Harvey in 1628 de bloedsomloop in 

detail beschreef, heeft hier een belangrijke rol in gespeeld (Koehler & Bruyn, 1994). 

Vanaf deze periode gaat men hoofdpijn en migraine op een meer wetenschappelijke 

manier benaderen. 

In een casus geschreven door de Nederlandse geneeskundige Nicolaas Tulp, vindt men 

het idee terug van overtollig bloed in het hoofd als oorzaak van hoofdpijn. Toch viel hij, 

voor de theorievorming over hoofdpijn, dikwijls terug op de zekerheid van de 

klassieken zoals Galenus en Aretaeus (Koehler & Bruyn, 1994). 

Het was Thomas Willis, de vader van de neurologie, die als eerste de vasculaire theorie 

van hoofdpijn introduceerde. Hij wees erop dat symptomen gerelateerd waren aan traag 

stijgende spasmen die beginnen aan de perifere zenuwuiteinden (Magiorkinis et al, 

2009). Meer specifiek formuleerde Willis dat “megrim” afkomstig was van bloed dat in 

de bloedvaten van de schedel stagneerde en deze deed uitzetten, wat volgens hem het 

kloppende karakter van migraine kon verklaren (Eadie, 2005; De Brabandere & 

Paemeleire, 2011). 

 

5.6  De 18
e
 eeuw 

De vasculaire theorie heeft een aantal artsen beïnvloed en in de achttiende eeuw gaat 

men vooral op deze theorie verder bouwen. De beroemde arts Erasmus Darwin 

bijvoorbeeld, sloot zich aan bij Willis en geloofde ook dat migrainehoofdpijnen 

veroorzaakt werden door craniale vasodilatatie (Magiorkinis et al, 2009).  
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5.7  De 19
e
 eeuw 

In de negentiende eeuw stonden twee grote theorieën centraal. Enkele belangrijke 

figuren zoals Latham, Du Bois-Reymond en von Mollendorf gaan de oorzaak van 

migraine verder in de bloedvaten zoeken en de vasculaire theorie blijven aanhangen 

(Daniel, 2010). Op het einde van de negentiende eeuw worden ook de neuronale 

theorieën uitgebreid geformuleerd, waar men de oorzaak eerder puur in de hersenen en 

de zenuwen gaat zoeken. Zo schreef Edward Liveing een belangrijk boek over migraine 

waarin hij stelt dat migraine een disfunctie in de hersenen is, die veroorzaakt wordt door 

‘zenuwstormen’. Hij legt verder een verband tussen epilepsie en migraine, waarbij hij 

gelooft dat beide kwalen veroorzaakt worden door een ontlading van het centrale 

zenuwstelsel (Magiorkinis et al, 2009). De neuroloog Gowers sluit zich aan bij Liveing 

en koos ook voor de neurogene kant. Hij trachtte met verschillende argumenten de 

vasomotorische hypothese te weerleggen (Daniel, 2010). 

 

5.7  De 20
e
 eeuw 

In het midden van de twintigste eeuw komt er echter een heropleving van de vasculaire 

theorie. In de late jaren dertig ging Harold Wolff als eerste hoofdpijn bestuderen in een 

laboratorium (Daniel, 2010). Hij concludeerde dat de aura veroorzaakt werd door een 

vasoconstrictie en de hoofdpijn door een vasodilatatie. Gebaseerd op nog verdere 

observaties en gevolgtrekkingen van andere artsen, kwam men tot het idee dat 

migrainepijn afkomstig is van de dilatatie en uitrekking van bloedvaten, wat vervolgens 

leidt tot de activatie van pijnsignalerende neuronen. Deze vasculaire theorie werd een 

dogma en werd bijgevolg overal aangeleerd. Dit verklaringsmodel domineerde het 

denken over migraine nog tot in de jaren tachtig. Door het uitvoeren van verschillende 

studies en onderzoeken, zoals hersenscans, ontdekte men dat de bloedvatentheorie niet 

klopte. Men vond dat bij velen de hoofdpijn voorafgegaan wordt, niet door een 

vermindering in bloedstroom, maar door een toename van ongeveer driehonderd 

procent. Tijdens de hoofdpijn zelf neemt de bloedstroom echter niet toe, de circulatie is 

normaal of zelfs een beetje gereduceerd. Dit was volledig in tegenspraak met de 

vasculaire theorie en men ging terug focussen op het domein van de neurologie. Men 

was er opnieuw van overtuigd dat migraineaanvallen hun oorsprong vinden in het 

centrale zenuwstelsel in plaats van bij de bloedvaten (Bigal et al, 2009; Daniel, 2010; 

Dodick & Gargus, 2008; Goadsby, 2009; International Headache Society, 2004). 
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6.  Besluit: de onderzoeksvragen 

In een studie van het RIZIV wordt het profiel van een huisarts in 2005 beschreven. 

Hierin kan men terugvinden dat de gemiddelde leeftijd van de huisartsen toen 48,8 jaar 

bedroeg. Dit wil dus zeggen dat vele huisartsen die nu actief zijn, afgestudeerd zijn aan 

het einde van de jaren tachtig of in het begin van de jaren negentig. Zoals hierboven 

aangetoond, heeft er in deze periode een belangrijke evolutie plaatsgevonden in waar 

men de oorzaak van migraine gaat leggen. Hebben de huisartsen via bijscholingen deze 

evolutie in kennis kunnen meepikken? Hebben ze hun ideeën rond de etiologie van 

migraine aangepast en wat denken zij nu over de oorzaken van deze aandoening? Als ze 

de huidige evidentie al zouden kennen, zijn ze hier dan mee akkoord? Of geloven ze nu 

nog altijd in een vorige, reeds weerlegde theorie? Het is verder ook interessant om na te 

gaan of ze zelf eigen ideeën hierover hebben, ondanks de wetenschappelijke kennis die 

ze bezitten? Misschien bouwen artsen wel eigen theorieën op aan de hand van de 

verhalen die ze horen van hun patiënten? Tot op heden zijn er echter nog geen 

kwalitatieve studies hieromtrent gedaan, waardoor de noodzaak zich opdringt om dit te 

onderzoeken. Daarnaast werd in de literatuur niets teruggevonden met betrekking tot de 

perceptie van de huisarts over de oorzaak en de triggers van migraine.  

Het hoofddoel van deze masterproef is bijgevolg te achterhalen hoe huisartsen de 

etiologie van migraine precies beschrijven. Aangezien er in de literatuur een duidelijk 

verschil gemaakt wordt tussen de uitlokkende factoren of triggers en de eigenlijke 

oorzaak van migraine, zullen we deze in ons onderzoek ook apart bevragen. Maken de 

huisartsen ook een duidelijk onderscheid tussen triggers en oorzaken of niet? Ten slotte 

is het ook interessant om na te gaan waar artsen deze kennis verwerven. Is men via 

bijscholingen op de hoogte gebracht van de nieuwe bevindingen? Of heeft men zelf via 

andere informatiebronnen zijn/haar kennis bijgeschaafd?  

 

Concreet worden de volgende drie onderzoeksvragen geformuleerd: 

 1.  Wat geven huisartsen aan als oorzaak van migraine? 

 2.  Wat geven huisartsen aan als uitlokkende factoren van migraine? 

 3.  Waar halen huisartsen hun informatie rond migraine vandaan? 
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HOOFDSTUK 2: ONDERZOEKSMETHODE 

 

1. Inleiding 

Zoals hierboven aangegeven, willen we in deze masterproef onderzoeken hoe 

huisartsen de etiologie van migraine precies beschrijven. Wat geven huisartsen aan als 

oorzaak van migraine? Welke factoren lokken volgens hen migraine uit? Waar halen 

huisartsen deze informatie vandaan? Aangezien de exploratieve aard van de 

vraagstelling werd gekozen voor een kwalitatief onderzoeksdesign met 

semigestructureerde interviews. 

Binnen dit onderdeel worden zowel de keuze voor kwalitatief onderzoek, alsook de 

onderzoeksgroep, het meetinstrument, de codering en de analyse van de gegevens 

besproken. 

 

2. Design en methode 

Er werd gekozen om voor deze masterproef een kwalitatieve onderzoeksmethode te 

hanteren. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn het tekort aan bestaand onderzoek 

over het onderwerp en de wens om een zicht op de breedte van het veld te bekomen.  

Als er weinig of geen onderzoek over een onderwerp bestaat, kunnen onderzoekers bij 

voorkeur kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruiken (Howitt & Cramer, 2007). Er is 

nog maar weinig bekend over wat huisartsen denken dat de oorzaken en triggers zijn 

van migraine. Er is dus met andere woorden geen basis beschikbaar om kwantitatief te 

werk te gaan. Gezien het groot aantal mogelijke oorzaken en triggers, kan men via 

kwalitatief onderzoek exploreren wat nu juist wel of juist niet leeft onder de huisartsen. 

Zo verkrijgt men ook een beeld over de informatie die patiënten precies krijgen via de 

eerstelijnshulpverlening. Al deze gegevens kunnen vervolgens mede de basis vormen 

voor verder kwantitatief onderzoek (Howitt & Cramer, 2007).  

Kwalitatieve methoden bieden verder een meer compleet inzicht in het onderwerp van 

het onderzoek, terwijl bij kwantificering vaak aan een groot deel van de rijkdom van de 

data voorbijgegaan wordt (Howitt & Cramer, 2007). In dit onderzoek wensen we een 

zo compleet en volledig mogelijk beeld te bekomen van de perceptie van de huisartsen 

rond de etiologie van migraine.  
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Om de visie van de huisartsen vast te leggen, werd gebruik gemaakt van 

semigestructureerde interviews. Deze methode werd verkozen omdat door de open 

vraagstelling de respondent kan antwoorden in zijn/haar eigen woorden, met zijn/haar 

eigen definities en met wat hij/zij als belangrijk aangeeft. De respondent kan ook al dan 

niet nuances aanbrengen, eigen voorbeelden geven en eventueel bijkomende relevante 

aspecten aanduiden (Cambré & Waege, 2001). Er werd vooraf een topiclijst opgesteld. 

De volgorde van de vragen lag echter niet vast, maar werd grotendeels door de 

respondenten bepaald. Een interviewer moet soepel genoeg zijn om een onderwerp te 

bespreken op het moment dat het zich aandient (Cambré & Waege, 2001). Om alle 

nodige informatie te bekomen, werd er tijdens het interview genoeg ruimte gelaten om 

in te spelen op de antwoorden van de huisarts en om voldoende door te vragen. 

 

3. Rekrutering 

Aan dit onderzoek namen twintig huisartsen deel, waarvan er tien door elke student 

werden geïnterviewd. De rekrutering van de artsen verliep gefaseerd. In het begin 

werden de artsen willekeurig geselecteerd in de omgeving van de woonplaats van de 

studenten, maar omdat er gestreefd werd naar maximale variatie in de steekproef, 

werden in de latere fases van het onderzoek de artsen meer doelgericht geselecteerd. Er 

werd dan rekening gehouden met verschillende kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, 

soort praktijk (solo/duo/groep/wijkgezondheidscentrum) en de ligging van de praktijk 

(landelijk/dorp/rand van de stad/stad). Er werd in dit onderzoek verder ook gebruik 

gemaakt van het sneeuwbaleffect, waarbij aan elke geïnterviewde arts gevraagd werd 

of hij andere huisartsen kent die eventueel bereid zouden zijn om aan dit onderzoek 

mee te werken. Ook vrienden, familieleden en buren gaven suggesties rond artsen die 

eventueel hun medewerking zouden willen verlenen.  

 

4. Procedure 

De contactgegevens van de participanten werden bekomen via de website 

www.gezondheidsgids.be, waar er per regio een lijst van huisartsen wordt 

weergegeven. De artsen werden vervolgens telefonisch gecontacteerd met de vraag of 

ze bereid waren om mee te werken aan dit onderzoek. Indien ze interesse hadden, werd 

er een afspraak vastgelegd voor het interview. 

http://www.gezondheidsgids.be/
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De interviews gebeurden steeds in de praktijk van de huisarts. Bij aankomst werd aan 

de hand van een informatiebrochure eerst een algemene uitleg gegeven over het 

onderzoek. De aard, het doel en de te voorziene effecten van de studie werden 

uitgelegd, alsook de rechten van de participerende arts. De huisarts gaf toestemming 

voor deelname en voor het gebruik van zijn/haar gegevens door het consentformulier te 

ondertekenen. Vervolgens vulden de onderzoeker en de arts samen de korte vragenlijst 

in die peilt naar de achtergrondkenmerken van de huisarts. Voor de aanvang van het 

interview werd er aan elke huisarts nogmaals toestemming gevraagd om het interview 

op te nemen met behulp van een dictafoon, omdat op die manier de gegevens zo 

nauwkeurig en correct mogelijk verwerkt konden worden in het onderzoek. Na het 

uittypen van de transcripten werden deze geluidsopnames verwijderd om de privacy 

van de participanten te garanderen.  

De uiteindelijke interviews duurden tussen de drieëntwintig en vijfenzestig minuten. 

Hierbij werden er verschillende vragen rond de topic migraine gesteld, met als 

hoofddoel het achterhalen van wat de arts denkt over de uitlokkende factoren en 

oorzaken van migraine. 

 

5. Onderzoeksgroep 

De meeste huisartsen in deze studie hebben een praktijk binnen de regio’s De Pinte en 

Haaltert, de woonomgeving van beide studenten. Er werd voorkeur gegeven aan deze 

gebieden in functie van de haalbaarheid. In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de 

relevante kenmerken van de participanten in dit onderzoek. De eerste tien deelnemers 

zijn geïnterviewd door Femke, de laatste tien door Daphne.  

 

Tabel 5: Compositie van de onderzoeksgroep 
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1 Vrouw 25-30 3 S Groep Geen KUL Neen 

2 Vrouw 25-30 0,5 S Groep Geen UGent Neen 

3 Man 46-50 20 S Solo Gezin UGent Neen 



39 
 

4 Man 51-55 29 S Solo Zelf 

Gezin 

Familie 

Vrienden 

UGent Ja 

5 Man 31-35 8 S Groep Familie UGent Neen 

6 Man 46-50 21 S Duo Vrienden UGent Neen 

7 Man 56-60 30 S Solo Vrienden UGent 

ULg 

Ja 

8 Vrouw  41-45 18 D Solo Familie UGent Neen 

9 Vrouw 36-40 10 D Solo Geen UGent Neen 

10 Vrouw 25-30 5 D Duo Zelf KUL Neen 

11 Man 61-65 33 L Solo Geen UGent Ja 

12 Man 51-55 30 D Solo Familie KUL Ja 

13 Vrouw 51-55 27 L Solo Geen UGent Ja 

14 Man 56-60 35 R Solo Geen UGent Ja 

15 Man 61-65 40 S Solo Familie UGent Ja 

16 Man 41-45 15 R Solo Geen KUL Ja 

17 Man 46-50 22 D Groep Familie 

Vrienden 

KUL Ja 

18 Man 25-30 1 D Groep Familie UGent Neen 

19 Vrouw 31-35 5 D Groep Familie KUL Neen 

20 Vrouw 51-55 25 S Groep Gezin UA Neen 

S: Stad, R: Rand van de stad, D: Dorp, L: Landelijk 

WGC: Wijkgezondheidscentrum, GVHV: Geneeskunde voor het Volk 

UGent: Universiteit Gent, KUL: Katholieke Universiteit Leuven, ULg: Université de Liège, 

UA: Universiteit Antwerpen  

 

6. Meetinstrumenten en gebruikte materialen 

Het Informed Consent Formulier dat gebruikt werd, is terug te vinden in bijlage 1.  

Er werd bij elke particpiant een kleine vragenlijst overlopen die peilt naar enkele 

achtergrondkenmerken van de huisarts (zie bijlage 2). Hierbij worden het geslacht, de 

leeftijdscategorie, het aantal jaar ervaring als huisarts, de aard en ligging van de 
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praktijk, de persoonlijke ervaring met migraine, de vooropleiding en de 

informatiebronnen rond de topic migraine bevraagd. Deze kenmerken zijn van belang 

om een algemeen beeld te vormen over de deelnemer. Daarnaast is het ook noodzakelijk 

om na te gaan of dergelijke kenmerken een invloed hebben op de informatie die we van 

de participerende huisartsen krijgen. 

De uiteindelijke data werd verzameld aan de hand van een semigestructureerd 

interview. Om een bepaalde houvast te hebben en geen belangrijke onderwerpen te 

vergeten, werd er een topiclijst opgesteld (zie bijlage 3). Volgende zaken werden hierin 

opgenomen: de definitie van het concept migraine, de oorzaken, de triggers, de 

patiënten, de behandeling en de verschillende informatiebronnen. Om het interview vlot 

te laten verlopen, werden bij elke topic een aantal basisvragen opgesteld. Bij het 

opstellen van deze vragen werd veel aandacht besteed aan het vermijden van sturende of 

te suggestieve vragen. Er werd een pretesting van het interview gedaan met een 

bevriende huisarts om na te gaan of er nood is aan bijsturing of verduidelijking van 

bepaalde elementen. Hieruit bleek dat de helderheid van sommige vragen nog verbeterd 

kon worden en een aantal basisvragen werden op basis van de opmerkingen nog extra 

geformuleerd (zie bijlage 4). De verschillende topics werden in een willekeurige 

volgorde besproken tijdens het interview. Indien een onderwerp nog niet werd 

aangehaald door de arts zelf, kon gebruik gemaakt worden van één van de basisvragen. 

Hierbij werd steeds ruimte gelaten om in te spelen op de antwoorden van de huisarts. 

Het was ook steeds mogelijk om bijkomende vragen te stellen ter verduidelijking en om 

dieper op de informatie in te gaan.  

 

7. Codering en analyse 

 

7.1  Codering 

In totaal werden er twintig interviews afgenomen, die allemaal letterlijk uitgetikt 

werden. Elk transcript werd aan een controle onderworpen door het samen met de 

geluidsopname nog eens te laten nalezen door een tweede persoon. Na deze 

kwaliteitscontrole werden de transcripten afgeprint en handmatig gecodeerd, waarbij 

elke zin een code toegekend kreeg. Aan de hand daarvan werd gaandeweg een codelijst 

bekomen (zie bijlage 5).  
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Beide studenten codeerden het eerste interview afzonderlijk, waarna de bekomen codes 

naast elkaar gelegd en vergeleken werden. Het grootste deel van de codes bleek overeen 

te komen, maar om zeker te zijn dat er toch geen verschillende interpretaties bestonden 

rond de codes, werd er vervolgens nog een interview samen gecodeerd. Hieruit bleek 

dat beide onderzoekers de codes op ongeveer dezelfde manier hanteerden. Indien er nog 

nieuwe codes opdoken tijdens de codering van volgende interviews, werden deze aan 

elkaar medegedeeld.  

 

7.2  Analyse 

Na het coderen van alle transcripten, werden de gecodeerde data door elke student 

afzonderlijk geanalyseerd. Alle stukken tekst die onder een bepaalde code vielen, 

werden bij elkaar gegroepeerd. Door gebruik te maken van de ‘One Sheet Of Paper’ 

methode, ging men op zoek naar de verschillende perspectieven die onder elke code 

vervat zaten. Bij de ‘OSOP’ methode wordt elke sectie van de data om de beurt 

doorgelezen en worden alle verschillende aspecten die naar voor komen uit de stukken 

tekst op een blad papier genoteerd, samen met de relevante kenmerken van de 

participant (Ziebland & McPherson, 2006). Voorafgaand gebeurde reeds een axiale 

codering, waarbij men ging kijken welke zaken samengebracht konden worden in 

bredere thema’s (Ziebland & McPherson, 2006). De opgestelde topics die centraal staan 

in dit onderzoek werden gekozen als de verschillende hoofdcodes: definitie van 

migraine, oorzaken, triggers, patiënten, behandeling en informatiebronnen. De thema’s 

oorzaken en triggers werden verder nog opgedeeld in twee subcategorieën, namelijk 

voedingsfactoren en andere factoren. Op die manier werd een boomstructuur bekomen. 

De bevindingen uit de analyses van beide studenten werden naast elkaar gelegd en 

besproken tot een consensus bekomen werd.  

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de data-analyse al startte bij het begin van de 

dataverzameling. Er werden toen al bepaalde patronen opgemerkt en allerlei ideeën 

gevormd.  
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8. Ethische overwegingen en vertrouwelijkheid 

Het onderzoek werd goedgekeurd door het Ethisch Comité van het Universitair 

Ziekenhuis Gent op 1 maart 2012, onder de nummers 2012/107 en 2012/108.  

Om de privacy van de geïnterviewden verder te garanderen, werden alle 

geluidsbestanden na het uittypen van de transcripten verwijderd. 
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HOOFDSTUK 3: RESULTATEN 

 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden. De 

bevindingen worden beschreven aan de hand van de onderzoeksvragen. 

 

1.  Wat geven huisartsen aan als oorzaak van migraine? 

De geïnterviewde huisartsen vermelden heel wat verschillende factoren, die ze als een 

mogelijke oorzaak voor migraine zien. Deze zijn hormonale zaken, het vasculaire, 

genetische factoren, stress, het wegvallen van stress, bepaalde voedingsmiddelen en 

alcohol, vermoeidheid, medicatie, virale infecties en problemen met de gal. Verder 

geven sommige participanten aan dat migraine een multifactoriële aandoening is. De 

artsen rapporteren ook dat er nog veel onzekerheid is rond de oorzaak van migraine. 

Verder valt het op dat een aantal participanten geen onderscheid maakt tussen de 

oorzaak en de triggers.  

 

Verwarring oorzaak en triggers 

Een eerste opvallende bevinding is dat sommige artsen geen onderscheid maken tussen 

de oorzaak en de triggers van migraine. Tijdens het bevragen van de oorzaak gebruikte 

men soms uitspraken zoals “de uitlokkende oorzaak”. Huisartsen verwarren de 

begrippen oorzaak en trigger dus vaak.  

Zo kunt ge meestal na nen tijd toch zien wat dat zo wat de uitlokkende oorzaak is 

hé. (Participant 19) 

Oorzaak van migraine. Ik denk dat niet iedereen daar zeker over akkoord is hé. 

Euh der zijn er die zeggen dat dat uitgelokt wordt door, door euh voeding. 

(Participant 6) 

 

Wanneer er bij een arts, die de oorzaak en triggers door elkaar gebruikt, echter specifiek 

bevraagd wordt of beide termen op hetzelfde neerkomen, definieert deze persoon ze als 

twee alleenstaande begrippen. 

Als ik het goed begrijp, ik heb altijd begrepen ok, euhm migraine wat aan de 

basis daarvan zou liggen ze weten het niet. Zijn het spasmen van de bloedvaatjes 

in de hersenen? Dat zou dan de oorzaak zijn van dat die hoofdpijn ontstaat. Hoh 
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maak ik een onderscheid, eigenlijk vraag ik vooral naar, naar uitlokkende 

factoren als je het zo wilt definiëren. (Participant 8) 

 

Twijfel of onzekerheid rond de oorzaak 

Een groot deel van de participanten geeft aan dat er nog heel wat zaken onbepaald zijn 

rond de oorzaak van migraine. De meeste artsen gaan wel een mogelijke oorzaak 

aanduiden, maar vermelden hierbij dat men dit echter niet zeker weet of dat hierover 

nog veel onduidelijkheid bestaat.  

Stress is nen belangrijke factor, euh  soms alcoholgebruik kan nog een factor 

zijn, voorbeschiktheid. Dus euh etiologie onbekend, oorzaken onbekend, ze zijn 

daar nog altijd niet 100% zeker over als ik mij niet vergis. Euh medicamenteus. 

Euhm… Euhm ja, dat zijn de belangrijkste oorzaken denk ik. (Participant 16) 

 

Enkele artsen geven aan dat ze niet op de vraag kunnen antwoorden omdat de oorzaak 

van migraine nog steeds onbekend is of omdat zijzelf het niet weten. 

Onbekend. Dus ik weet wel dat de euh de bloedvaten open en toe gaan. Maar 

waarom, geen idee. (Participant 5) 

Dat weet ik niet. Daar hebde veel theorieën over hé… Ge zou er kunnen met een 

vraag op antwoorden hé. Van wat doet er eigenlijk pijn als ge migraine hebt? 

Zijn dat de euh, de hersenvliezen, de hersenen, de bloedvaten? Geen idee, ja. … 

Neen dat weet ik eigenlijk niet zo van te zeggen, euh migraine hé wordt 

veroorzaakt door een pijnsensatie in dat onderdeel van wat er zich in ons hoofd 

hé allemaal bevindt. Nee. Er zijn waarschijnlijk evenveel hé euh theorieën over 

wat dat eigenlijk migraine veroorzaakt als dat er structuren in onze schedel 

zitten die allemaal kunnen pijn doen hé. Dus nee. Den enen zegt dit, den anderen 

zegt dat. En ikzelf, ik weet het niet ze vanwaar dat dat komt.(Participant 12) 

 

Eén enkele arts rapporteert dat men niet exact weet wat de oorzaak van migraine is, en 

dat men dit waarschijnlijk nooit zal te weten komen. 

Kweet niet wat nu de huidige theorie, alé de meest euh aannemelijke theorie 

rond de oorzaken is. Ik denk dat ze dat nooit echt gaan weten hé. Hoe kan je dat 

nu echt onderzoeken? (Participant 2) 
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Multifactoriële aandoening 

Een paar  participanten vermelden dat migraine bepaald wordt door meerdere factoren 

en dat er dus meerdere oorzaken zijn. 

De oorzaak van migraine. In bepaalde families is er zeker en vast een genetische 

factor. Bij sommige mensen twijfel. Dat bepaalde mensen hormonaal, dus 

dames, hormonaal oorzaken hebben, zeker en vast. Over het al dan niet 

gestresseerd zijn ja dan nee, daar kunnen we blijven over discussiëren, Dus je 

hebt waarschijnlijk verschillende, het is een multifactoriaal iets. … Je hebt 

evenveel soorten migraine als soorten patiënten. En dat is een beetje het 

probleem. Ah maar ik heb gezegd aan mijn buurvrouw, je moet dat ook nemen. 

Die buurvrouw heeft misschien niet dezelfde oorzaak van. (Participant 7) 

 

Hormonale factoren 

De meest voorkomende oorzaak die wordt aangegeven door de huisartsen heeft 

betrekking op het hormonale aspect. Als er om verduidelijking gevraagd wordt, gaan de 

participanten verschillende facetten aankaarten. Zo vermeldt men de pilvrije periode of 

menstruatie, net voor de menstruatie, tijdens de ovulatie, hormonale schommelingen, 

het plots dalen van de oestrogenen, het gebruik van de pil in het algemeen, maar ook de 

gewone cyclus van de vrouw die niet beïnvloed wordt door de pil. Deze stellingen 

kwamen ook vaak terug als antwoord op de vraag waarom er meer vrouwen dan 

mannen migraine hebben. 

Ik denk, de grootste oorzaak van migraine, we zien natuurlijk wel veel vrouwen 

met hormonale migraine. Die dan in feite gebonden is aan de pil. Het is ook een 

beetje te zien welk type pil ze nemen. … Die hormonale migraine komt 

gemakkelijk voor tijdens de pilvrije periode en ge kunt dat soms ook zien bij 

vrouwen zo met de ovulatie kan dat ook voorkomen. En euh daar moet je dus 

ook op letten. In feite als ge zo een beetje, dus als die oestrogenen plots dalen, 

het is meestal in de pil vrije week dat het optreedt. (Participant 6)  

Dat bepaalde mensen hormonaal, dus dames, hormonale oorzaken hebben, 

zeker en vast. Je hebt dames die dat perfect kunnen beschrijven ook naargelang 

de cyclusstand. Die zeggen ik weet als ik twee dagen mijn maandstonden, dan 

heb ik dat. Dus perfect beschreven, dat duurt tot de tweede dag van mijn 
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maandstonden en dan is dat gedaan. Of dat nu door pil is of gewone cyclus dat 

kan ook.  (Participant 7) 

Dus der zijn der ook natuurlijk die de pil euh gebruiken. Op het moment dat ze 

de pil dan niet nemen, dus in hun pilvrije periode, dat ze dan toch wel een 

aanval krijgen in feite. Dus door hormonale schommelingen dan toch wel hé. 

Dus dat bestaat ook. (Participant 13) 

Hoh er zijn veel oorzaken hé. Ik denk dat het hormonale zal zeker meespelen dus 

euh vrouwen tijdens euhm of voor dat ze hun regels krijgen, zijn er toch tamelijk 

veel die migraine doen hé. (Participant 17) 

 

Gezien vele huisartsen het hormonale en de vrouwelijk cyclus als een oorzaak aanzien, 

wordt er voor de man elders naar een oorzaak gezocht. 

Ja de oorzaak is bij sommigen hormonaal, dat zo meer tijdens dat ze hun alé hun 

menstruatie hebben, dat ze dan meer last hebben. En dan zeg ik van het is 

eigenlijk door uw hormonen en dan is het gemakkelijk om uit te leggen. Maar 

natuurlijk als er een man komt, is dat al moeilijker hé, ja wat is dan de oorzaak? 

(Participant 18) 

 

Vasculaire factoren 

Bij het bevragen van de oorzaak, brengen veel artsen ook vaak een vasculaire factor 

naar voor. De participanten variëren echter enorm in het beschrijven van de precieze 

werking van dat vasculaire en hoe dat tot een migraineaanval leidt. Sommigen geven 

spasmen van de bloedvaten in de hersenen aan als de oorzaak, waarbij enkele artsen het 

zo specifiëren dat er eerst een vasoconstrictie is die gevolgd wordt door een 

vasodilatatie. Anderen spreken dan weer over enkel een vasoconstrictie of enkel een 

vasodilatatie. Een enkele participant betrekt ook de ortho- en parasympathicus bij het 

beschrijven van de vasculaire oorzaak. 

Ja ik denk ja, vasomotorisch een beetje zeker hé. Dus euh vasospasmen euh, 

beetje spasmen  van bloedvaten. (Participant 4) 

Het gaat gepaard met een vasoconstrictie en daarna met een forse vasodilatatie. 

Het is in de fase van vasodilatatie dat de hoofdpijn wordt waargenomen hé, en 

de initiële vasoconstrictie die is dan de oorzaak voor gezichtsstoornissen, 
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gehoorstoornissen euh en de echte sensibele stoornissen die worden 

waargenomen hé. (Participant 16) 

Als ik me niet vergis is migraine toch iets euh vasculair hé. Dus het zijn de 

zenuwprikkels die in feite, de vaten. Dus ge krijgt een contractie van de vaten 

waardoor dat je die hoofdpijn prikkel krijgt hé. (Participant 6) 

De oorzaak is euh vasculair. Ja, euhm dat is een vasodilatatie ter hoogte van de 

hersenen hé. (Participant 3) 

Je mag toch niet zeggen dat migraine door stress euh veroorzaakt wordt, het 

heeft toch nog te maken met de bloedvaten in het hoofd hé. En dat heeft 

waarschijnlijk te maken met het verschil tussen ortho- en parasympathicus hé in 

ons lichaam en dat wordt dan ook we door stress beïnvloed, maar waarschijnlijk 

ook door tal van andere factoren. (Participant 15) 

 

Een paar artsen leggen dan weer meer de nadruk op de doorbloeding van bepaalde 

hersengebieden. Hier kunnen echter ook verschillen waargenomen worden, aangezien er 

één arts zegt dat er meer doorbloeding is, terwijl een andere beweert dat er net minder 

doorbloeding is.  

Mogelijk ook wel ter hoogte van de bloedvaten dat er bijkomende oorzaken zijn 

eigenlijk. … Eventueel als je een contractie van uw bloedvaten hebt eigenlijk, 

dus dat er eigenlijk minder doorbloeding is van bepaalde gebieden en op die 

manier dan toch wel een migraineaanval. (Participant 13) 

Eigenlijk dat het een soort hoofdpijn is euh waarvan dat we heel goed weten wat 

dat er in de hersenstructuur gebeurt. Dus dat er euh meer zuurstof, alé 

bloedtoevoer naar een gebied van de hersenen komt, waardoor dat er bepaalde 

stoffen worden vrijgezet en dat dat eigenlijk de stoffen zijn die euh die pijn 

veroorzaken, maar hoe dat dan komt dat dat eigenlijk nog een beetje een 

zoektocht is, ja. (Participant 19) 

 

Niet alle participanten delen de mening dat er een vasculaire oorzaak is bij migraine. Zo 

geven een paar huisartsen expliciet aan dat ze niet geloven dat het vasculaire aan de 

basis van migraine ligt.  
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Niet vasculair. … Dat was vroeger toch een gangbare theorie dat het dus kon te 

maken hebben met de bloedvaten. Maar dat klopt dus niet. … Men heeft lang 

gedacht dat dat de oorzaak was, maar ondertussen heeft men dat al achterhaald 

hé. Men weet nu dat dat toch niet echt klopte en dat er dus een andere oorzaak 

zou moeten zijn hé. (Participant 14)  

Spasmen van de bloedvaten, hersenbloedvaten wordt aangegeven als 

oorzakelijke reden, maar wat dat we daar dikwijls bij zien, als we dan een 

medicament bijvoorbeeld gelijk als vroeger Sibelium geeft, die eigenlijk 

relaxatie van de bloedvaten geven en dat geeft dan geen resultaat, dat er dus ja, 

dan moet je diene factor al bijna uitsluiten. (Participant 11) 

 

Een paar huisartsen merken ook op dat men de bloedvaten niet als oorzaak kan zien,  

maar eerder als een fysiologisch mechanisme dat gepaard gaat met migraine.  

Meestal leg ik dan uit aan de patiënt dat we eigenlijk de echte oorzaak niet 

kennen van migraine. Alé tot mijn weten nog steeds niet. Ik leg dan soms ook uit 

dat het wel gepaard gaat met eigen, met een probleem van de bloedvaten in de 

hersenen. Dus dat die eigenlijk euh om een of andere reden geprikkeld worden 

om eerst te gaan samentrekken en dat ge dan dat aura kunt hebben eventueel. … 

En dan euhm, dan nadien wordt dat dan gevolgd door secundair een 

vasodilatatie en dat geeft dan die typische hevige hoofdpijn. Euhm dus meestal 

zeg ik, de oorzaak kennen we niet, dat zit er achter. (Participant 10) 

 

Genetische factoren/erfelijkheid 

Naast de hormonale of vasculaire factoren, lijkt het voor een groot deel van de artsen 

ook mogelijk dat erfelijke factoren meespelen bij de etiologie van migraine. Opnieuw is 

er variatie te vinden in de manier waarop ze dit gaan beschrijven. Verschillende termen 

zoals familiaal, genetisch, aangeboren gevoeligheid, preferentiële factor, 

voorbeschikking en erfelijk komen aan bod. Wat hierbij opvalt is dat velen niet volledig 

zeker zijn van het erfelijke karakter van migraine, ze veronderstellen het alleen maar.  

Wat toch wel typisch is voor mensen met migraine, dat genetisch gekoppeld zijn 

aan oorzaken, dat kik mij afvroeg van kijk ja moeten we nu eigenlijk die factor 

stress zo overbenadrukken naar educatie hé. Is het niet inderdaad zo dat 
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sommige mensen der gewoon niet aan kunnen doen, het is jammer maar zo is uw 

genetische voorbeschiktheid. (Participant 20) 

Ik denk dat het eerder een zekere aangeboren gevoeligheid is. Ja, migraine komt 

toch meestal familiaal voor ook. Mijn moeder had hoofdpijn of mijn vader had 

hoofdpijn of mijn broer heeft ook gemakkelijk migraine. … Maar natuurlijk niet 

in de zin van euh, één van de ouders heeft het dus één van de kinderen zal het 

altijd hebben. En de kleinkinderen zullen het ook wel hebben. Ik denk dat het 

eerder een zekere gevoeligheid is. (Participant 4)  

Ik heb dat wel al eens gehoord ja, dat mensen zeggen ja, mijn moeder had daar 

ook last van. Maar euh ik weet eigenlijk niet, ik zou dat moeten opzoeken. Kan 

er niet ja of nee op antwoorden. (Participant 9) 

 

Stress 

Een volgend aspect dat volgens enkele participanten aangehaald kan worden als oorzaak 

voor migraine, is stress.  

Ik heb de indruk uit ervaring, dat euh stress sowieso een belangrijke factor is. … 

Ik zou ja, ik denk dat dat een belangrijke verklaring is. … Als ze veel stress 

hebben, gaan er toch veel nen aanval krijgen. (Participant 11) 

 

Het wegvallen van stress 

Naast de stress zelf, wordt ook het wegvallen van deze stress door een arts opgesomd 

als oorzakelijke factor. 

De meest voorkomende oorzaak, dat kan eigenlijk van alles wat zijn hé. Stress, 

maar stress is heel breed natuurlijk hé, euhm wegvallen van stress, dat is ook  

iets opvallends bij migraine. Mensen die een ganse week een druk leven hebben, 

euh geen probleem. Ze komen in weekend of het is verlof, ze krijgen een 

migraine aanval. Euh dus omgevingsfactoren zijn toch wel heel belangrijk. 

(Participant 13) 
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Voedingsmiddelen en alcohol 

Een aantal deelnemers geeft aan dat bepaalde voedingsmiddelen of alcohol een 

oorzakelijk verband met migraine hebben. De zaken die hierbij vermeld worden zijn 

bepaalde kaassoorten, koffie, wijn, porto en een grote hoeveelheid suikers. Eén arts gaf 

aan dat combinaties van verschillende voedingsmiddelen ook een belangrijke rol spelen. 

Gaan we kijken naar de oorzaken, het kan evengoed natuurlijk liggen aan de 

voeding hé. … Euhm dusja de gekende gevallen zijn kaas, wijn hé. Maar der zijn 

nog veel andere mogelijke euh voedingsfactoren die een rol kunnen spelen hé. … 

Dus ge hebt mensen die bijvoorbeeld gewoon op basis van euh, als die heel veel 

suikers tot zich nemen, die het al hebben. En vooral combinaties. Bijvoorbeeld 

der zijn mensen die perfect tegen kaas kunnen, perfect tegen wijn kunnen, de 

combinatie niet. (Participant 17)  

Euh, wat ik vaak hoor hier in mijne praktijk is toch vooral porto hé. Sommige 

patiënten hebben het steken door andere alcohol ook, vooral dan wijnen, maar 

de meesten hoor ik wel klagen over porto. En koffie kan ook wel een aandeel 

hebben hé. … Dat is toch wel hetgeen ik het meeste hoor, koffie en euh porto. 

(Participant 11) 

Euhm voedingsmiddelen. … Bij sommige ga je misschien bij wijn, bij bepaalde 

kaassoorten, de sterkere kaassoorten, Camembert of de blauwdooraderde 

kaassoorten ga je hebben. (Participant 13) 

 

Vermoeidheid 

Eén participant schrijft migraine ook toe aan vermoeidheid. 

Ik vind dat spanning, stress, vermoeidheid toch al euh meestal oorzaken zijn. 

(Participant 6) 

 

Medicatie 

Een paar huisartsen vermelden dat het medicamenteuze ook als een mogelijke oorzaak 

kan gezien worden. 

Het medicamenteuze, dus bepaalde medicaties kunnen euh migraine gaan 

veroorzaken. (Participant 17) 
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Virale infectie 

Naast het gebruik van medicatie, wordt ook een virale infectie eenmalig aangeduid als 

een oorzaak van migraine. 

Maar voor de rest misschien een virale infectie gehad hebben of euh. 

(Participant 1) 

 

Problemen met de gal 

Eén participant vermeldt een link tussen galproblemen en migraine. 

Bepaalde van die gallijders gaan dus werkelijk bij, zoals men dat in Gent zegt, 

bij het opkomen en het vallen van het blad, gaan ze werkelijk gelijk clusters 

migraine aanvallen hebben. (Participant 7) 
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2.  Wat geven huisartsen aan als uitlokkende factoren van migraine? 

Zoals reeds werd aangegeven, bestaat er enige overlap tussen de aspecten die werden 

weergegeven als de oorzaak van migraine en de uitlokkende factoren ervan. Dit komt 

doordat sommige artsen geen duidelijk onderscheid maken tussen deze twee begrippen 

en beide concepten dus verwarren.  

Een eerste opvallende zaak is dat iedere participant meer dan één trigger naar voor 

schuift. De verschillende zaken die opgesomd werden, zijn bepaalde voedingsmiddelen, 

lichaamsgewicht, alcohol, stress, gebrek aan ontspanning, het wegvallen van stress, 

hormonale invloeden, vermoeidheid, het slaappatroon, bepaalde periodes, 

psychologische factoren, licht, medicatie, lawaai en nicotine. Ook het doorbreken van 

een normaal patroon wordt door een arts genoemd als een uitlokkende factor van 

migraine. Een aantal participanten geeft verder aan dat de triggers afhankelijk zijn van 

het individu en er dus geen uitspraken kunnen gedaan worden die voor iedereen met 

migraine geldig zijn. Ten slotte is het ook opmerkelijk dat een groot deel van de 

deelnemers enig idee heeft rond hoe triggers precies inspelen op migraine.  

 

Het individuele karakter van de triggers 

Vele artsen beweren dat de triggers van migraine verschillen van individu tot individu. 

Ze rapporteren dat er geen universele triggers bestaan die geldig zijn voor iedere 

migrainepatiënt. Enkele participanten benadrukken ook dat de uitlokkende factoren 

multifactorieel zijn. 

Ik denk dat er geen universele trigger is, maar dat dat voor iedereen individueel 

is. Als je afgaat op het verhaal van de patiënt, zijn er veel mensen met migraine 

die bepaalde triggers hebben. maar die triggers zijn dan bij andere mensen 

helemaal niet aanwezig. Ja, dus patiënt per patiënt. (Participant 2)  

Ik zeg ook tegen de mensen van dat is heel individueel verschillend. En het is 

best om euh te schrijven voor uzelf en daar eventueel een patroon in te vinden 

hé. (Participant 9)  

Maar ik heb ook een patiënte waar dat we eigenlijk al een tijdje op zoek zijn 

naar wat dat er kan een reden zijn. En het is soms multifactorieel. Ik denk dat 

het enorm moeilijk is om één iets uit te pikken. Ze heeft een keer een tijdje 

gedacht dat het van haar witte wijn kwam. Een keer een tijdje niet gedronken en 
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ze heeft misschien iets minder aanvallen, dat wel, maar ze heeft er toch nog 

gedaan. Dus ja. (Participant 10) 

 

Opmerkelijk is dat een paar deelnemers aangeven dat ondanks het feit dat de triggers 

individueel afhankelijk zijn, een migraineaanval bij elke persoon wel volgens een vast 

stramien verloopt. 

Voor elke persoon, iemand die migraine heeft, is het altijd wel op dezelfde 

manier. Dus zij herkennen dat ook, bij de minste hoofdpijn eigenlijk of minste 

pijn weten ze ook van ok, ik heb een migraineaanval of ok, dit is geen migraine 

maar een gewone hoofdpijn. (Participant 13) 

 

Eén arts gaat een stapje verder en verklaart dat niet enkel de triggers verschillen van 

persoon tot persoon, maar dat migraine in het algemeen een zeer individuele ziekte is. 

Hoh, tis zo dat het wel een zeer individuele ziekte is hé. Dus nen aanval bij ene 

persoon kan iets helemaal anders zijn dan nen aanval bij een andere persoon hé. 

Den enen heeft nen aura, den anderen niet. Den enen moet braken, den anderen 

niet. Bij den enen komt dat stillekes aan op, bij den anderen is dat euh meteen 

zeer ernstige hoofdpijn. En ja euhm, bij den enen helpt het om gewoon in bed te 

gaan liggen en niks in te nemen en dat gaat over, maar bij den anderen werkt 

dat niet hé. Die moeten echt effectief iets van medicatie innemen vooraleer die 

hoofdpijn verdwijnt hé. (Participant 15)  

 

Hoe spelen triggers in op migraine? 

Een aantal participanten formuleren een bepaald idee rond hoe zij denken dat triggers 

inspelen op migraine. Sommigen geven aan dat de uitlokkende factoren een invloed 

hebben op de bloedvaten en zo hun impact hebben op migraine. Anderen denken eerder 

aan de rol van bepaalde neurotransmitters. 

Daar kan ik u niet op antwoorden. Daar zal inderdaad wel euh, een of andere 

neurotransmitter daarachter zitten, maar euhm daar moet ik u het antwoord 

schuldig voor blijven. Ik ben meer voor de praktische kant dan de theoretische 

kant. (Participant 3) 
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Tzijn die spasmen euh die eigenlijk den aanval veroorzaken en ja factoren zoals 

alcohol kunnen dan die spasmen beïnvloeden hé. … En ja, misschien dat diene 

stress euh dan ook zo werkt hé, dat dat 1 of andere invloed heeft op die 

bloedvaten en zo dan diene migraine kan uitlokken hé. (Participant 16) 

 

Voeding 

Bijna alle artsen halen bepaalde voedingsmiddelen aan als een uitlokkende factor van 

migraine. Zaken die aangeduid worden als trigger zijn bepaalde kaassoorten, cafeïne, 

chocolade, pikante voeding, vette voeding, suikerrijke voeding, peper, zware maaltijden 

en ijsjes. Ook hier wordt er, net zoals bij de oorzaken, vermeld dat bepaalde 

combinaties van middelen ook een rol spelen. 

Dus uw triggers dat kan enorm verschillend zijn … Ik heb iemand die dat heeft 

dat als hij peper durft gebruiken. Hij gaat dus op restaurant of hij gaat bij 

kennissen en hij durft peper gebruiken, krijgt hij een migraineaanval. 

(Participant 7) 

Euh over laatst had ik iemand die sprak over pikante voeding. (Participant 1) 

Naar de triggers toe, de mensen geven zelf aan dat euh, ja als ik chocolade 

gegeten heb, de dag nadien heb ik het zitten. (Participant 3) 

Euh ja, bepaalde voedingsmiddelen heb ik toch wel de indruk, euhm koffie en 

dergelijke. (Participant 9) 

En voeding vind ik toch ook dat er veel zijn die zeggen van ik heb zwaar gegeten 

en de dag nadien heb ik het. (Participant 18) 

Dat vraag ik ook altijd na, echt gelinkt bijvoorbeeld euh kaas, rode wijn. Ik heb, 

toen ik zelf een student geneeskunde was, ook een keer een keer een meisje 

gezien die eigenlijk migraine, eigenlijk een jong meisje die had migraine op 

ijsjes. Dus echt voeding gerelateerd. (Participant 8) 

Ik heb eens iemand horen verklaren elke keer als ze euh chocolade, vettige 

voeding en alcohol, dus alles in één maaltijd, en dat ze dan prijs had, nen hele 

zware migraineaanval. (Participant 16) 

Een gezonde voeding zal sowieso nooit slecht zijn, euh omdat daar specifieke 

zaken, dus inderdaad vetten, euh bepaalde wijnen kan dat ook uitlokken. … Dus 
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euh vetrijke vermijden, suikerrijke, alé ja koolhydraten, vetten vermijden, 

verwijderen of toch verminderen eigenlijk. (Participant 13)  

 

Over de trigger chocolade zijn de meningen verdeeld. Sommigen geloven dat deze 

migraine kan uitlokken, anderen denken dat dit een fabeltje is. 

Ja ik hoor dat soms wel eens één van mijn patiënten zeggen hé, van als ik veel 

chocolade eet, dan krijg ik het. Maar ja, chocolade zou acne veroorzaken ook 

hé. En dat is nu ook bewezen dat dat blijkbaar niet het geval is. Dat is ook een 

mythe die lang geleefd heeft hé. (Participant 15) 

 

Lichaamsgewicht 

Een enkele arts begon spontaan over de factor lichaamsgewicht als mogelijke trigger 

van migraine. Hij gaf hier echter meteen aan dat hij er niet zeker over is. 

Lichaamsgewicht weet ik niet dat dat euh een factor is die dat uitlokt of niet. 

(Participant 15) 

 

Alcohol 

Alcohol wordt door de meerderheid aangehaald als mogelijke uitlokkende factor van 

een migraineaanval. Degenen die het verder specifiëren spreken over wijn, Duvel en 

porto. Het is opvallend dat de participanten variëren in de hoeveelheden die ze 

aangeven. Sommigen zeggen dat slechts één glas van een bepaalde alcoholische drank 

genoeg is om een aanval uit te lokken, terwijl anderen aangeven dat men het uitlokt 

door te veel te drinken.  

Naar de triggers toe, de mensen geven zelf aan dat euh, ja als ik een glaasje 

alcohol gedronken heb, of als ik een Duvel gedronken heb, de dag nadien heb ik 

het zitten. (Participant 3) 

Ge kunt meestal na nen tijd toch zien wat dat zo wat de uitlokkende oorzaak is 

hé. Dus bij den enen zal het zijn als hem veel stress heeft, bij den anderen zal het 

vaak zijn als men de avond ervoor een glas te veel gedronken heeft. (Participant 

19) 
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Euhm in voeding zou je kunnen zeggen ja bijvoorbeeld het drinken van 

bepaalde, alé van wijn, of toch de stoffen die in wijn aanwezig zijn. Euh daar 

kunnen mensen nogal een keer op reageren. (Participant 6) 

Het is toch wel geweten dat bijvoorbeeld producten lijk als porto, koffie euh een 

uitlokkende factor kunnen zijn. (Participant 11) 

 

Eén enkele arts rapporteert dat het stoppen met alcohol eventueel ook een trigger van 

migraine kan zijn. 

Alcohol eventueel, alhoewel dat ik mij niet direct kan herinneren, alcohol als 

uitlokkende factor, hm misschien in het stoppen ja. (Participant 12) 

 

Stress 

Ook stress wordt door een meerderheid omschreven als een aspect die een 

migraineaanval teweeg kan brengen.  

Stress zal het uitlokken, kan het uitlokken. … Ik geef trouwens ook altijd dieje 

raad van ja proberen te sporten en zich euh lichamelijk te ontspannen. 

(Participant 14)  

 

Deze trigger wordt door enkelen vermeld als reden waarom er meer vrouwen dan 

mannen zijn met migraine. 

Misschien dat vrouwen toch wat meer vatbaar zijn voor die stress hé. Ze hebben 

vaak ook meer aan hun hoofd dan mannen. Euh, tzijn toch vaak de vrouwen die 

naast hun carrière ook nog eens moeten bezig zijn met het huishouden en de 

kinderen enzo hé. Alé, ze zijn daar vaak toch net iets meer mee bezig dan de 

mannen hé. (Participant 11) 

 

Een paar artsen die stress aanhalen, vermelden hierbij dat ze bij stress eerder aan 

spanningshoofdpijn gaan denken, in plaats van migraine. 

Stress, maar dat is dan meer zo spanningshoofdpijn. Dat vind ik dan zo dat er 

het meest op lijkt. Als er dan zo, bij stress hebben, in het weekend is het dan 

beter en in de week hebben ze er dan meer last van als ze stress hebben en dat is 

ook zo ja bandvormige hoofdpijn dat je zo niet goed weet is het nu migraine. 
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Hoh, ik denk dan meer aan spanningshoofdpijn, tenzij dat ze echt zeggen van ik 

moet ook overgeven, ik kan niet tegen het licht hé, dan ga ik weer meer aan 

migraine denken. Maar inderdaad als het over stress, over enkel stress en wat 

hoofdpijn en niks anders denk ik meer aan spanningshoofdpijn. (Participant 18) 

 

Gebrek aan ontspanning 

Eén participant noemt het gebrek aan ontspanning en algemene relaxatie als een 

uitlokkende factor. 

Euh maar ja ook inherent aan de levensstijl van de moderne mens. Dat is vlug 

vlug dit, vlug vlug dat, euh niet het minste sporten, de minste relaxatie niemeer 

enzovoort. Dus uw triggers dat kan enorm verschillend zijn. Dat is zijnde gebrek 

aan sport, gebrek aan rust. (Participant 7) 

 

Wegvallen van stress 

Ook het wegvallen van stress, wordt door sommige huisartsen aangehaald als mogelijke 

trigger. 

Daarom dat ne migraine in het weekend dikwijls voorkomt hé, als de 

stresstrigger weg is en euh ja. … Dus niet enkel het hebben van stress kan 

zorgen voor ne migraineaanval, ook het wegvallen van dieje stress kan nen 

trigger zijn en ervoor zorgen dage migraine krijgt hé. (Participant 14) 

 

Hormonale factoren 

Bijna de helft van de participerende huisartsen ziet een migraineaanval als een gevolg 

van de uitlokkende hormonale factor. Zo worden hier de pilvrije periode en de 

menstruatie als triggers beschouwd, alsook hormonale schommelingen.  

Wel bijvoorbeeld ja, als een meisje een pil neemt, drie weken nemen, één week 

stoppen. Drie weken nemen, één week stoppen. Dan kunnen we misschien kijken 

naar een pil die minder hormonale schommelingen geeft euh. Dus alé, daar 

probeer ik wel op in te gaan hé, ja. (Participant 4) 

Net zoals de pilvrije periode hé, de hormonale spiegel daalt, plak, daar gaan we 

dan hé. (Participant 12) 
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Sommige mensen hebben het wanneer dat ze euh, in hun menstruatiedagen. 

(Participant 19) 

 

Ook het hormonale wordt door een aantal participanten aangehaald als reden waarom er 

meer vrouwen zijn met migraine. 

Ik denk wel dat dat gekend is, dat er meer vrouwen migraine hebben dan 

mannen. Maar of daar een verklaring voor is, behalve hormonaal. (Participant 

2) 

Omdat er ook hormonale invloeden zijn. Waarom zie je het soms verdwijnen 

tijdens de zwangerschap en nadien terugkeren euh. (Participant 14) 

 

Vermoeidheid 

Naast het feit dat vermoeidheid eerder al wordt weergegeven als oorzaak, wordt het 

door een ruimer aantal ook weergegeven als een uitlokkende factor. 

 Euhm, oververmoeidheid kan een trigger zijn. (Participant 3) 

 

Slaap-waakpatroon 

Een aantal factoren dat opgesomd wordt als trigger, heeft betrekking op het slaap-

waakpatroon van mensen. Zowel slaaptekort als te veel slapen worden als uitlokkende 

factoren genoemd. 

Euhm maar alé, mensen die bijvoorbeeld zeggen, oké ja ik heb migraine als ik 

wat langer slaap of als ik mij uitslaap. (Participant 4) 

Slaapdeprivaties, mensen die slecht slapen, spanningen hebben thuis, wie weet is 

dat ook nog een, speelt dat ook nog een rol. (Participant 20) 

 

Weekend- of seizoen migraine 

Enkele artsen geven aan dat ook de periode van de week of het jaar een rol kan spelen in 

het tot stand komen van een migraine aanval. Zo is er sprake van migraine die enkel 

optreedt in het weekend alsook migraine die afhankelijk is van het seizoen. 

Bepaalde mensen gaan u dat aangeven dat dat maar heel beperkte periodes van 

het jaar zijn. Bijvoorbeeld euh echte gallijders kunnen dat heel schoon 

beschrijven. Bij het opkomen en het vallen van het blad, gaan ze werkelijk gelijk 
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clusters migraineaanvallen hebben. En als je hun een migrainekalender laat 

noteren het hele jaar door, dan zie je zo werkelijk perioden zo maart, april en zo 

september, oktober. Voor de rest van het jaar hebben die mensen niets. 

(Participant 7) 

Dus ik heb patiënten die dat bijvoorbeeld enkel in het weekend hebben, maar ik 

heb er dan ook die dat enkel in de week gaan hebben. (Participant 15) 

 

Psychologische factoren 

Een aantal participanten kaarten ook de mogelijkheid van een psychologische trigger 

aan. 

Is het omdat ze depressief zijn dat ze ook gemakkelijker overgaan naar? Alé het 

is moeilijk hé. Ge weet het niet echt. Ge hebt zo het type mensen waarvan dat ge 

zegt, ja is het toch wat emotionele ontregeling waardoor ze slechter geslapen 

hebben en zo hun aanvallen gemakkelijker krijgen? (Participant 20) 

 

Zonlicht en lichtflitsen 

Sommige huisartsen aanzien zonlicht en andere lichtfactoren als een aanleiding voor 

een migraineaanval. 

Mijn broer bijvoorbeeld is gevoelig aan zonlicht. Zonder zonnebril kan hij een 

opstoot van migraine doen. (Participant 5) 

Der was ook zo een meisje die fotografie deed en die had het altijd van de 

lichtflitsen, dat is natuurlijk moeilijk. Ja, ge kunt natuurlijk werken zonder maar 

als ge fotografie doet, dan lukt dat gewoon niet. Dus dat is ook wel een uitlokker 

dat dat bij haar was. … Bij haar is het zo, dat als ze veel met flitser moest 

werken, dat ze der nen aanval kon van krijgen. (Participant 18) 

Mijn schoonzus beweert dat het is door de flikkerende lichten in de Colruyt of in 

de warenhuizen, dat dat alé zoiets is. Daarmee gaat ze in diene winkel niet meer 

winkelen. (Participant 19) 

 

Nieuwe medicatie 

Enkele deelnemers geven aan dat bepaalde geneesmiddelen een migraineaanval teweeg 

kunnen brengen. 
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Geneesmiddelen kunnen het ook in de hand werken uiteindelijk hé. Bepaalde 

zaken, euh cafergot-preparaten, kunnen op zich ook wel migraineaanvallen gaan 

uitlokken. (Particpant 13)  

 

Lawaai 

Eén huisarts noemt lawaai als een mogelijke trigger. 

Euh ja in lawaai uitgaan of een lawaaierige omgeving euhm of ja, wat vraag ik 

meestal nog? (Participant 1) 

 

Nicotine 

Ook het gebruik van nicotine wordt door twee mannelijke participanten aanzien als een 

aanleiding tot een migraineaanval. 

Het zal wel zo zijn dat bepaalde producten er misschien wel hun invloed kunnen 

op hebben als uitlokkende factor hé, nicotine, euh dergelijke dingen euhm. 

(Participant 12) 

 

Het doorbreken van een normaal patroon 

Als laatste wordt het doorbreken van een normaal patroon door een arts genoemd als 

een uitlokkende factor van migraine. 

Ik heb zo de indruk dat het meestal is als er een bepaald patroon wordt 

doorbroken. Dus als je bijvoorbeeld iemand hebt die altijd op een bepaald 

tijdstip gaat gaan slapen en dan op een avond bijvoorbeeld niet, dan ziede heel 

frequent de dag nadien een migraine aanval. Euhm iemand die bijvoorbeeld ja 

weinig of geen alcohol drinkt door de week, dan vaak als ze een keer een avond 

uitgaan, dan hoor ik soms wel verhalen van patiënten van het is vooral als ik dat 

drink of als ik dat drink. … Ook hetzelfde met de hormonale cyclus. Als er plots 

euh rond de maandstondenperiode, een hormonale verandering is in hun bloed, 

dat ze dan een aanval krijgen. Dus ik zie het zo’n beetje dat als er ergens een 

doorbreking is van een normaal patroon kan dat, ik zeg wel kan, een aanleiding 

geven tot. (Participant 10) 
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3.  Waar halen huisartsen hun informatie rond de topic migraine vandaan? 

De geïnterviewde huisartsen noemen verscheidene informatiebronnen die hun kennis 

over migraine verrijkt hebben. Het is opmerkzaam dat de meesten zich baseren op meer 

dan één bron. De genoemde informatiebronnen zijn de opleiding geneeskunde, 

bijscholingen, congressen, het internet, de farmaceutische firma’s, de aanbevelingen van 

Domus Medica en tijdschriften en andere publicaties. De participanten geven ook aan 

dat ze hun kennis laten beïnvloeden door stagiairs en door mensen uit hun directe 

omgeving met migraine. Opvallend is dat de artsen die deel uitmaken van een 

groepspraktijk met hun collega’s geen of slechts in beperkte mate informatie uitwisselen 

over migraine. Een aantal participanten wijst ook nog eens expliciet op het probleem 

van te weinig en soms zelfs slechte informatie in de opleiding en/of bijscholingen. 

 

Opleiding geneeskunde 

Alle bevraagde participanten geven aan dat migraine aan bod gekomen is in hun 

opleiding tot huisarts. Wat hierbij opvalt is dat de meeste artsen vermelden dat deze 

topic slechts heel beperkt besproken werd. Verder geeft men ook aan dat men in de 

opleiding vooral focust op de behandeling van migraine en op het maken van een 

differentiaaldiagnose. Op de oorzaken en triggers van migraine wordt niet diep 

ingegaan.  

We hebben daar misschien één les over gehad, in de huisartsenopleiding hé. Eén 

les daarover denk ik. Hoofdpijn algemeen. Dus dan ging het over 

spanningshoofdpijn, migraine, sinusitis, alles eigenlijk. Eén specifieke les. 

(Participant 2) 

Ik vind dat toch niet zo heel diepgaand. … Dat stuk over hoofdpijn was eigenlijk 

zeer beperkt ten opzichte van andere aandoeningen. (Participant 1) 

Dat hormonale komt wel, voeding bij mijn weten niet meer, maar ik kan mis zijn, 

dat ik dat vergeten ben ze, maar ik dacht niet dat dat aan bod kwam, meer ook 

genetisch. Maar echt van oorzaken heb ik daar nooit veel van geweten. … Voor 

zover dat ik mij weet te herinneren hebben ze daar niet zoveel van gezegd, meer 

zo behandeling en symptomen enzo, dat wel. (Participant 18) 
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Opmerkelijk is dat één arts het tegenovergestelde rapporteert en zegt dat de topic 

migraine wel voldoende aan bod komt in de opleiding. 

Ja toch wel. Vind ik wel, ja, ja. Dus sowieso, ik denk in de algemene opleiding 

neurologie dat dat wel eventjes ter sprake komt. Maar dan vooral in de 

huisartsopleiding en sertoe toch over hoofdpijn, wel verschillende casussen 

geweest en euhm spanningshoofdpijn, migraine. Dat zijn dingen die je dan ook 

in uw stage jaren toch wel vaak tegenkomt, waardoor je er dan dingen over 

opzoekt, en ik vind alé dat we dat zeker, dat dat zeker aan bod komt. (Participant 

10) 

 

Een huisarts die aan twee verschillende universiteiten gestudeerd heeft, merkt ook op 

dat er een verschil in de beide opleidingen waar te nemen is. 

In Gent werd er daar relatief weinig over gepraat, in Luik werd daar relatief 

veel over gepraat. … In onze tijd hadden we bitter weinig euh studiemateriaal 

hier in Gent over migraine. Dat werd aangehaald in de studies, maar dat was 

geen item waar ze zich zorgen over maakten. Als euh de eerste 

hoofdpijnklinieken al lang bezig waren in andere universiteiten, dan had Gent 

daar waarschijnlijk nog niet over gehoord. Dat, dat is een beetje euh het 

probleem geweest. (Participant 7) 

 

Ondanks het feit dat de topic migraine bij de meesten niet uitgebreid aan bod kwam in 

de opleiding, geven een paar participanten toch aan dat ze nog terugvallen op die 

kennis. Het gaat hier zowel over een jonge arts die nog niet lang afgestudeerd is, als een 

oudere huisarts.  

Ik moet zeggen dat ik nog altijd mijn boeken daarin geloof. … Euhm ik denk dat 

vooral mijn kennis van aan de unief nog is dat ik naar voor breng in verband 

met migraine. (Participant 19) 

 

Bijscholingen 

Opvallend is dat het vooral de oudere huisartsen zijn die rapporteren dat ze al 

bijscholingen gevolgd hebben rond migraine. Bij de artsen jonger dan veertig jaar, is er 

niemand die aangeeft al bijscholingen rond deze topic gedaan te hebben. Bij de oudere 



63 
 

participanten zijn er echter ook een paar die aangeven dat ze nog niet naar bijscholingen 

rond migraine geweest zijn. Eén arts geeft hierbij aan dat dit een bewuste keuze is. Deze 

vrouw vermeldt dat ze in haar praktijk werkt met Online On-tfhe-Spot, een methode om 

onmiddellijk tijdens een consultatie en samen met de patiënt op het internet in 

‘Evidence-Based Medicine’ bronnen naar een antwoord op een vraag te zoeken (Van 

Duppen, Aertgeerts, Hannes, Neirinckx, Seuntjens, Goossens & Van Linden, 2009). De 

vrouw is ervan overtuigd dat ze zich op deze manier beter kan bijscholen.  

Maar ik heb ondertussen doorheen al die guidelines eigenlijk mijn beeld rond 

migraine terug bijgesteld. Dus dat werkt veel beter omdat ge uw casussen hebt, 

de patiënten die derbij zitten en dan lees je het internet en dat wordt geüpdate 

normaal gezien om de drie à vier jaar, dus als ge dan na twee jaar terug een 

nieuwe patiënt hebt of ge zegt van ik wil het toch nog eens, ge pakt het der terug 

bij en samen met uw patiënt schoolt ge u bij. En op die manier denk ik dat, zelfs 

al ben ik nu al 25 jaar afgestudeerd, ik iets of wat beter bijblijf dan te wachten 

tot er een goede bijscholing is. (Participant 20)  

 

Degenen die aangeven dat ze wel al tijdens bijscholingen migraine besproken hebben, 

zeggen dat ook daar geen groot aandeel besteed wordt aan deze topic. 

Als ik mij goed herinner heb ik wel al bijscholingen gedaan waar migraine 

besproken werd. Maar dat was niet zo uitgebreid ze, alé in vergelijking met euh 

andere aandoeningen, euh daar heb ik toch al meer bijscholingen van gedaan. 

(Participant 11) 

Als ik zie, het aantal bijscholingen, de programma’s van bijscholingen. Migraine 

is niet een van de meest courante onderwerpen. (Participant 7) 

 

Congressen 

Een enkele arts geeft aan dat hij op congressen en neurologische vergaderingen 

informatie meekrijgt rond migraine. Hij rapporteert hierbij dat hij deze informatie 

accurater vindt dan de informatie in de artsenkranten. 

Mijn vrouw die houdt zich bezig met euh alle mogelijke en onmogelijke 

neurologische testen en euh die brengt mij van alles en nog wat mee van 

congressen enzo. Dat zijn meestal abstracties die wij meekrijgen op congressen. 
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… Op congressen waar dat men effectief meer probeert van de basis te geven en 

als je dus bepaalde neurologische euh vergaderingen bijwoont, zelf op niveau 

van verpleegkundigen, is dat dikwijls veel interessanter en veel meer accuraat 

dan hetgeen dat wij krijgen in ons eigen kranten. (Participant 7) 

 

Het internet 

Sommige participanten rapporteren dat ze wel eens extra informatie rond migraine gaan 

opzoeken op het internet. Ze vinden het gemakkelijk en het kan snel even tussendoor 

geraadpleegd worden. De verschillende online bronnen die genoemd worden zijn de 

NHG standaarden, de NHS Clinical Knowledge Summaries, Online On-the-Spot, de 

CODEX en de CEBAM Digital Library for Health. 

Opt internet zoek ik wel nekeer op. Als ik nekeer tijd heb tussen een paar 

consultaties door ofzo, dan zoek ik wel op als ik nog iets moet weten. Dus dat is 

toch al gebeurd dak naar migraine wat opzoek ook, als ik net ne patiënt heb 

gehad en der is nog iets dak graag zou opzoeken doe kik da wel. (Participant 16) 

Opt internet zoeken hé. Ik doe dat toch ook af en toe nekeer, als ik nekeer rap 

iets wil weten ofzo, ja. (Participant 15) 

Ik zoek veel op, op het internet. Vooral de guidelines hé, kzal ze u opschrijven. 

CKS euh Clinical Knowledge Summaries, de standaarden van NHG en euh 

OOS, dus Online On-the-Spot. Dus als de patiënten erbij zitten, doen wij dat 

open en dan overlopen wij dat. (Participant 20) 

Er bestaat een zeer goede online euh bibliotheek met informatie voor huisartsen, 

de CODEX. … Dat is een soort Wikipedia voor huisartsen, en euh ja daar vind 

je toch euh de laatste zaken in. (Participant 3) 

We hebben wel een aantal medische sites hé. Euh ik weet niet of dage die kent, ja 

hé? En daar ga ik wel nekeer op kijken. Euh ik ben wel geabonneerd op CEBAM 

en en euh dat soort zaken. (Participant 17) 

 

Een arts merkt op dat dankzij de toegankelijkheid van het internet, men nu niet meer 

naar de bibliotheek moet gaan om informatie op te zoeken. 

Internet is eigenlijk als ge nekeer iets moet opzoeken hé. Ja den tijd dage naar 

de bibliotheek euh moest trekken om nen boek te gaan raadplegen die 
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ondertussen acht jaar oud was, dat is gepasseerd hé. Ja dat doen we niemeer hé. 

(Participant 12) 

 

Degenen die niet op internet naar informatie rond migraine zoeken, geven tijdsgebrek 

en het feit dat ze tot de oudere generatie behoren als mogelijke redenen. 

Euh neen, eigenlijk niet. Ik ben kik al wat van de oudere generatie ook hé. (L) 

Neen, euh internet dat gebruik ik soms wel nekeer, maar dat zal niet veel zijn. En 

over migraine ben kik daar nog nooit echt iets euh gaan opzoeken om eerlijk te 

zijn. Zoveel tijd heb ik ook niet over om nog op internet te zitten hé. (Participant 

11) 

 

Farmaceutische firma’s 

Enkele huisartsen rapporteren dat farmaceutische firma’s hen informatie verschaffen 

rond migraine. Toch vermelden sommigen erbij dat ze kritisch met deze informatie 

omgaan en deze niet zomaar gaan overnemen. 

Ja, farmaceutische  firma’s hé. Euh ze geven toch altijd wel ja, wat informatie 

daarover hé. Of over de nieuwe behandelingen, euh preventieve behandelingen. 

… Maar alé ja, via de farmaceutische industrie krijgen wij ook veel informatie 

daarover hé, en ze geven ons soms wat lectuur daarover. (Participant 4) 

Ook soms van de farm industrie maar meestal ga ik daar nogal voorzichtig mee 

om zo nogal alé. Pas op ik hou dat wel bij, maar zo een beetje toch sceptisch zo 

kijken van. (Participant 8) 

 

Aanbevelingen van Domus Medica  

Een paar artsen geven aan dat ze de aanbevelingen van Domus Medica bekijken om 

kennis op te doen over migraine. 

Ik heb de aanbeveling van migraine gelezen van het Medica vorig jaar. En 

eigenlijk baseer ik mij vooral daar op met mijn collega’s. (Participant 2) 
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Tijdschriften en andere publicaties 

Enkele participanten geven aan dat ze medische tijdschriften gaan raadplegen. De 

vakbladen die vermeld worden zijn Minerva, Huisarts Nu en Nederlands Tijdschrift 

voor Geneeskunde. Ook de Folia Pharmaco Therapeutica, de gratis kranten Artsenkrant 

en De Huisarts, en een boekje van het RIZIV worden genoemd. 

Er is ook een boekje uitgegeven geweest door het recief met richtlijnen voor de 

behandeling, de medicamenteuze behandeling van euh migraine. Dat is nog niet 

zo lang geleden verschenen. (Participant 3) 

Mijn vakliteratuur dus BCFI De Folia voor de medicatie en dan ja euhm 

Minerva of Huisarts Nu of dan als er daar iets instaat. (Participant 5) 

En dan ook via alle tijdschriften hé. De Artsenkrant voornamelijk, euh 

Tijdschrift van Geneeskunde, maar das wel al een tijdje geleden. (Participant 

13) 

Als er in De Huisarts ofzo daaromtrent nekeer ietske verschijnt, ga ik dat wel 

lezen hé. (Participant 19) 

 

Eén huisarts rapporteert dat hij zijn informatie rond migraine net niet in gratis 

artsenkranten gaat halen, omdat deze te veel beïnvloed worden door de farmaceutische 

industrie. 

Ons niveau wat betreft euh documentatie, dat dat nu De Huisarts is, de 

Artsenkrant enzovoort, dat is jammer genoeg enorm beïnvloed door 

farmaceutische firma’s. Dus dat is misschien wel waar wat dat ze u vertellen, 

maar ik ben niet overtuigd dat je daar uw informatie moet halen. (Participant 7) 

 

Stagiairs 

Een arts vermeldt dat ze bij haar stagiairs ook wel eens gaat polsen naar nieuwe 

informatie rond migraine. Ze beweert hierbij dat deze stagiairs haar tot nu nog niets 

nieuws verteld hebben. 

En kijk, ik heb nu wel regelmatig stagiairs. …  En dan zal ik wel zo, meestal ben 

ik wel het type dokter die aan mijn stagiairs van en euhm en wat ziede daar nu 

over. Alé achteraf dikwijls of tegelijkertijd van “En iets nieuws gezien over 
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migraine?” … Naar mijn gevoel euhm zeggen zij mij, alé vertellen zij mij 

eigenlijk echt niets nieuws. (Participant 8) 

 

Persoonlijke ervaring met migraine 

Sommige participanten worden in hun privéleven ook geconfronteerd met migraine en 

hebben dus enigszins wat persoonlijke ervaring met migraine. Ze kennen familieleden 

of vrienden die de aandoening hebben en twee artsen hebben zelf ook last van migraine. 

De meesten geven aan dat dit hun kijk op migraine beïnvloed heeft en dat hierdoor hun 

kennis over de aandoening uitgebreid is.  

Maar het feit dat mijn moeder het heeft, dat zal mij toch wel beïnvloed hebben 

hoor. Aléja ge gaat dat toch meteen in een ander daglicht zien hé, als ge merkt 

hoe serieus dat eigenlijk is. En ge leert er toch wel wat uit, zo als ge ziet 

waarvan dat zij dat krijgt enzo. Ga je toch ook al wat meer opletten van ha ja 

daarvan kan het komen, dat ga ik aan mijn patiënten ook eens bevragen enzo. Zo 

bijvoorbeeld die combinatie van kaas en wijn, hé. (Participant 17) 

Dan eerder mijn man, alé, het feit dat hij migraine had en dan door zijn infarct 

dat dat gestopt is, dan ben ik wel anders beginnen kijken van. Aléja, daarmee 

dat ik mij ook wat ben gaan verdiepen in de link tussen migraine en de kans op 

het krijgen van een CVA hé. Dus mijn man heeft meer een invloed gehad op mijn 

visie rond migraine dan, ja. (Participant 20) 

 

Collega’s binnen groepspraktijk 

Alle huisartsen die deel uitmaken van een groepspraktijk zitten op vaste momenten met 

hun collega’s samen om bepaalde patiënten of topics te bespreken. De meesten geven 

toe dat ze niets of zeer weinig bespreken over migraine. Als er al iets met de collega’s 

besproken wordt, is het vooral de behandeling of een moeilijke diagnose, en gaat het 

niet over de mogelijke oorzaken of triggers van de aandoening. 

Wij zitten wekelijks samen, voor de middaglunch. Een tweetal uurtjes. Maar over 

migraine hebben we het nog niet gehad. (Participant 2) 

Wij overlopen eigenlijk een paar keer in de week de patiënten die we gezien 

hebben. En dan euh knelpunten worden er dan besproken. Maar zo ja, als er 

iemand de dag nadien voor een briefje komt dat zou ik dan nu niet echt als een 
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knelpunt zien. Dan zou ik dat niet echt bespreken. Maar als er echt iemand is 

met hoofdpijn waar ik mijn twijfels bij heb, bijvoorbeeld een eerste aanval of euh 

als iemand vernoemd dat hij migraine heeft, maar dat de hoofdpijn nu toch 

anders aanvoelt, of toch niet hetzelfde is als zijn migraineaanval. Dan ga ik da 

wel bespreken. (Participant 1) 

We spreken eigenlijk niet over migraine. Heel uitzonderlijk eens, als het een 

moeilijk geval is en we er niet meteen uit zijn of het nu echt migraine is of als we 

lang moeten zoeken naar een behandeling. Maar anders, neen, das echt 

uitzonderlijk dat het over migraine zou gaan. (Participant 19) 

Veel over migraine wordt er niet besproken, en als er al iets besproken wordt, 

dan is dat eerder over hoe we behandelen en of we die patiënt niet best gaan 

doorverwijzen naar de specialist ofzo. (Participant 18) 

 

Een paar artsen geven een reden waarom het onderwerp migraine niet echt besproken 

wordt onder collega’s. Eén iemand rapporteert dat het in hun groepspraktijk niet als een 

belangrijk item gezien wordt, terwijl een andere participant, die zelf migraine heeft, 

vermeldt dat ze denkt dat ze de pathologie goed beheerst. Deze laatste geeft verder aan 

dat ze eerder naar de neuroloog gaat bellen als er een probleem is, in plaats van haar 

collega te raadplegen. 

Hmm niet echt, want dat is iets dat wij niet als item zo, als belangrijk item 

vinden. … Dus dat is niet iets waar we nu heel actief mee bezig zijn. (Participant 

20) 

Euhm of ja inderdaad, zo iemand waar dat je er niet goed aan uitgeraakt, alé of 

dat er zo wat, alé dat het niet goed lukt. Maar eigenlijk met migrainepatiënten 

niet zo frequent. Omdat dat meestal een pathologie is dat, alé ja laten we zeggen 

dak denk dak vrij goed beheers. En als er dan iets is, is het dan eerder een keer 

naar de neuroloog dak bel. (Participant 10) 
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Opmerkingen 

Een belangrijke opmerking bij de bespreking van al deze informatiebronnen is dat een 

aantal participanten nog eens extra onderstrepen dat ze het problematisch vinden dat 

migraine zo weinig aan bod komt in de opleiding en op bijscholingen. 

Hetgene wij geleerd hebben, ten opzichte van hetgeen eigenlijk nu is, dat heeft 

met mekaar niets meer te zien. En ik denk dat dat in de toekomst zeker en vast 

nog een studieobject wordt en dat is een van de redenen waarom dat ik het 

jammer vind dat, ook naar de huisartsen toe, het aantal bijscholingen over 

migraine bijzonder beperkt is. … Voor zo’n pathologie die zo frequent wordt, 

zou men toch, al is het maar eenmaal per jaar, een bijscholing moeten kunnen 

krijgen. Want dat evolueert zodanig vlug en dat is zodanig veel nieuws. Manier 

van aanpakken, manier van diëten, manier van weet ik veel wat. (Participant 7) 

 

Sommigen rapporteren dan ook dat ze behoefte hebben om nog meer informatie te 

verkrijgen over verscheidene onderdelen zoals de aanpak en hoe ver het onderzoek 

staat.  

Nog een keer alles praktisch gericht euh ja. Hoe ver staat de wetenschap in het 

onderzoek. Wat is er gekend, wat is er niet gekend? Euh aanpak, is dat nog altijd 

hetzelfde of dat wij geleerd hebben? Richtlijnen euh want het is iets met bij aura, 

bij verschijnselen moogde wel triptanen schrijven, bij andere moogde niet 

triptanen geven. Wat is da nu weer juist? Dat is een beetje grijs azo. Euh contra-

indicaties voor medicatie enzovoort. (Participant 5) 

 

Toch zijn er enkele artsen die aangeven dat ondanks het feit dat ze wel behoefte hebben 

om zelf iets meer op te zoeken rond migraine, ze dit toch niet doen. De reden die ze 

hiervoor aangeven is dat het vakgebied zo groot is en dat ze eventueel andere 

prioriteiten hebben. 

Maar euh over migraine specifiek heb ik nu nog niet veel echt opzoekwerk 

gedaan. Tot hiertoe. … Ik schrijf vaak apart op een briefje, dingen die ik nog 

moet opzoeken. Ma der zijn vaak andere dingen die prioriteit hebben en die dan 

euh, die dan voor gaan. Dus eigenlijk over migraine zelf, heb ik nog niet veel 

opgezocht. (Participant 1) 
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Ik lees heel veel, maar ik lees diagonaal. En soms lees ik gewoon net op dat 

moment dat ding van ah tiens, ik ben daar net mee bezig. … Het is echt ons 

vakgebied is zo groot dat ik echt zeg van ja, ja. (Participant 5) 

 

Eén huisarts rapporteert dat hij geen behoefte heeft om extra informatie op te zoeken, 

omdat je als huisarts al uit verscheidene hoeken gebombardeerd wordt met informatie. 

Je hebt de informatie die je krijgt vanuit de medische wereld ja. Je krijgt gij 

kweetnie hoe veel informatie, maar om dus te zeggen, zelf gaan zoeken in feite 

niet. … Laat ons zeggen dat de informatie die al op ons afkomt is zo veel, dat we 

bijna geen nood meer hebben om nog zelf gericht te gaan zoeken. Tegenwoordig 

het aantal medische websites en het aantal interessante mails die binnenkomen 

over allerlei producten en dergelijke, maken dat wij zo danig sterk bezig zijn om 

te proberen up-to-date te blijven. (Participant 6) 
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HOOFDSTUK 4: DISCUSSIE EN ALGEMEEN BESLUIT 

 

In dit laatste hoofdstuk worden de resultaten uit het onderzoek getoetst aan de literatuur. 

Daarna komen de sterktes en beperkingen van deze studie aan bod. Vervolgens worden 

er aanbevelingen en suggesties voor toekomstig onderzoek en voor de praktijk 

geformuleerd, waarna er een algemeen besluit getrokken wordt.   

 

1.  Belangrijkste bevindingen 

Het doel van deze masterproef was het in kaart brengen van de perceptie van de huisarts 

over de oorzaak en de uitlokkende factoren van migraine. Daarnaast werd ook nagegaan 

waar de artsen hun informatie halen. De onderzoeksresultaten leiden tot de onderstaande 

bevindingen. 

 

1.1  Oorzaken 

In de literatuur wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de oorzaak en de 

triggers van migraine. Uit de resultaten van het onderzoek komt echter naar voor dat 

sommige artsen deze twee begrippen verwarren. Zo spreekt men bijvoorbeeld over “de 

uitlokkende oorzaak” en worden triggers opgesomd wanneer de oorzaak bevraagd 

wordt. 

Bij de bevraging van de oorzaken, geven sommige participanten aan dat over de 

etiologie van migraine nog veel onduidelijkheid bestaat. Dit stemt grotendeels overeen 

met de literatuur, aangezien men ook daar terugvindt dat er nog heel wat zaken 

onbepaald zijn. 

De huidige oorzakelijke theorie wordt door geen enkele bevraagde huisarts aangekaart. 

Geen van de artsen vermeldt het probleem van habituatie en/of het verstoorde 

energiemetabolisme in de hersenen. 

Uit de literatuur kunnen we bijkomend afleiden dat er al enkele jaren evidentie bestaat 

voor een genetische factor bij de etiologie van migraine. Hoewel men er zou kunnen 

vanuit gaan dat de meeste artsen hiervan intussen op de hoogte zijn, via bijscholing of 

via de opleiding zelf, is het echter opmerkelijk dat een meerderheid van de bevraagde 

huisartsen dit aspect niet spontaan vermeldt. Wanneer er specifiek wordt naar gevraagd, 

stemt het merendeel van de artsen in met de stelling, maar dan wel met enige 

onzekerheid.  
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Door enkele artsen wordt bij de bevraging van de etiologie de vasculaire theorie 

aangehaald. Uit de literatuur blijkt evenwel dat deze theorie reeds achterhaald is. 

Aangezien men ondertussen weet dat de oorzaak van migraine niet in de bloedvaten 

gezocht moet worden, is het bijgevolg opvallend dat dit idee nog steeds aanwezig is bij 

een aantal huisartsen in deze steekproef. Het gaat hier voornamelijk om de iets oudere 

mannelijke huisartsen, hoewel ook andere deelnemers deze hypothese ondersteunen. 

Het dient echter ook opgemerkt te worden dat enkele participanten, waaronder ook een 

aantal oudere artsen, expliciet vermelden dat het vasculaire geen rol speelt bij de 

etiologie. De mogelijkheid bestaat dat deze personen via bijscholingen of andere 

informatiebronnen kennis verworven hebben over deze evolutie in de wetenschappelijke 

evidentie rond de oorzaak van migraine. 

Tenslotte sommen enkele participanten een aantal oorzaken op, waarvan met zekerheid 

geweten is dat deze niet van toepassing zijn bij migraine. Het gaat hier onder andere 

over bepaalde voedingsmiddelen, vermoeidheid, stress, het wegvallen van stress, 

hormonale invloeden en virale infecties. 

Een vergelijking van de literatuur en de resultaten wordt weergegeven in tabel 6. 
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Tabel 6: Vergelijkend overzicht van de literatuur en de resultaten (Oorzaken) 

Literatuur Bevraging huisartsen 

1. Genetische oorzaak 

2. Gebrekkige corticale habituatie 

3. Metabole dysfunctie 

 

1. Genetische oorzaak 

2. Vasculair 

3. Hormonaal 

4. Lifestylefactoren 

4.1 Stress 

4.2 Het wegvallen van stress 

4.3 Vermoeidheid 

5. Voeding en alcohol 

5.1 Kaas 

5.2 Koffie 

5.3 Wijn 

5.4 Porto 

5.5 Suikerrijke producten 

6. Verandering van medicatie 

7. Virale infectie 

 

 

1.2  Triggers 

Tijdens de interviews werd een grote verscheidenheid aan triggers aangekaart. Deze 

diversiteit in mogelijke uitlokkende factoren is ook terug te vinden in de literatuur. Niet 

alleen de ruime hoeveelheid aan factoren lijkt overeen te komen, de triggers die werden 

opgesomd zijn in beide terug te vinden. In de onderstaande tabel wordt de vergelijking 

weergegeven.  
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Tabel 7: Vergelijkend overzicht van de literatuur en de resultaten (Triggers) 

Literatuur Bevraging huisartsen 

1. Voeding 

1.1 Chocolade 

1.2 Cafeïne 

1.3 Kaas  

2. Alcohol 

2.1 Rode wijn 

3. Omgevingsfactoren 

3.1 Het weer 

3.2 Fel licht 

3.3 Sigarettenrook 

3.4 Sterke geuren  

4. Lifestylefactoren 

4.1 Stress 

4.2 Het wegvallen van stress 

4.3 Slaappatroon  

4.4 Vasten/Overslaan van maaltijd 

4.5 Weekendmigraine 

4.6 Roken 

5. Hormonale factoren 

5.1 Menstruatie 

6. Verandering van medicatie 

 

1. Voeding 

1.1 Chocolade 

1.2 Cafeïne 

1.3 Bepaalde kaassoorten 

1.4 IJscrème  

1.5 Peper 

1.6 Vette voeding 

1.7 Pikante voeding 

1.8 Suikerrijke producten 

1.9 Zware maaltijden 

2. Alcohol 

2.1 Wijn 

2.2 Duvel 

2.3 Porto 

3. Omgevingsfactoren 

3.1 Lawaai 

3.2 Lichtfactoren: zonlicht, flitsen 

3.3  

4. Lifestylefactoren 

4.1 Stress 

4.2 Het wegvallen van stress 

4.3 Gebrek aan ontspanning 

4.4 Vermoeidheid 

4.5 Slaappatroon 

4.6 Lichaamsgewicht 

4.7 Weekendmigraine 

4.8 Roken 

5. Hormonale factoren 

5.1 Menstruatie 

5.2 Het gebruik van de pil 

6. Verandering van medicatie 

7. Psychologische factoren 
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Uit de tabel kunnen we afleiden dat er een grote overeenkomst is tussen wat de 

huisartsen in de interviews aanhalen als uitlokkende factoren en de triggers die in de 

literatuur worden besproken en onderzocht. Naast de gelijkenissen zien we weliswaar 

enkele verschillen. Uit de gesprekken met de artsen kwam naar voor dat het 

lichaamsgewicht van een patiënt eventueel een rol zou spelen bij het tot stand komen 

van een migraineaanval. Daarnaast werd aangegeven dat een gebrek aan ontspanning 

een uitlokkende werking zou hebben. Nochtans is er over deze factoren niets terug te 

vinden in de huidige wetenschappelijke literatuur. Een vraag die men zich hierbij kan 

stellen, is hoe de artsen deze perceptie opgebouwd hebben. Vervolgens zien we dat er in 

de literatuur geen consensus is over welke trigger de belangrijkste is. Afhankelijk van 

de studie, wordt aan de hand van percentages weergegeven welke trigger het vaakst 

werd gerapporteerd. De volgorde in deze studies is zelden aan elkaar gelijk. Dit werd 

ook teruggevonden in de bevragingen van de participanten. Daarnaast kunnen we hier 

ook stellen dat geen enkele van de geïnterviewde artsen een compleet overzicht van de 

in de literatuur gekende triggers heeft weergegeven. Een mogelijke hypothese die hier 

zou kunnen geformuleerd worden, is dat de huisarts die factoren aangeeft waarmee hij 

het meest wordt geconfronteerd in zijn praktijk. De belangrijkste factor zou hier dan de 

meest frequente trigger zijn waarmee de arts in contact komt. 

In de resultaten zien we dat de meeste participanten voeding als een trigger 

beschouwen. Zoals weergegeven in de tabel, werd een grote variatie aan 

voedingsmiddelen opgesomd. De literatuur geeft echter aan dat er enkel voor cafeïne en 

alcohol wetenschappelijke evidentie bestaat. 

Chocolade is één van de uitlokkende factoren die door een aantal huisartsen werd 

aangekaart. De literatuur stelt echter dat er geen bewijs is dat dit voedingsmiddel op 

zich een aanval zou kunnen uitlokken.  

Naast voedingsmiddelen, worden ook stress en hormonale invloeden door een groot 

deel participanten als trigger vermeld. Hoewel deze factoren in de literatuur frequent 

aangehaald worden, is ook hier geen sluitende evidentie voor te vinden.  

Tijdens de interviews werd door sommige participanten uiteengezet dat er bij migraine 

geen sprake is van een universele trigger. Zo kan een patiënt gevoelig zijn voor 

meerdere factoren die tot een aanval zouden kunnen leiden. Daarnaast gaven 

verschillende onder hen aan dat ook meerdere triggers samen verantwoordelijk kunnen 
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zijn voor een migraineaanval. Ook deze bevindingen komen overeen met wat er in de 

literatuur beschreven wordt.  

 

Zoals voorheen aangegeven, werd geen literatuur gevonden over de visie van artsen op 

het belang van een trigger, alsook welke factoren zij als migraine-uitlokkend aanzien. 

Het toetsen van de verkregen resultaten was hierdoor dus niet mogelijk. 

  

1.3  Informatiebronnen 

Er zijn enkele interessante vaststellingen betreffende de bronnen die huisartsen 

gebruiken om hun kennis over migraine te verrijken. Een eerste bevinding is dat 

migraine niet zo uitgebreid wordt besproken in de opleiding. Men zou bijgevolg 

verwachten dat artsen bijkomende info opzoeken om zich in de materie te verdiepen, 

maar uit de resultaten blijkt dat dit slechts in beperkte mate gebeurt.  

 

Een andere vaststelling is dat geen enkele arts jonger dan veertig aangeeft bijscholingen 

rond migraine gevolgd te hebben. Een mogelijke reden hiervoor is het feit dat deze 

personen minder lang in de praktijk zitten dan hun oudere confraters en dus minder de 

kans hebben gehad om zich bij te scholen. 

 

2.  Sterktes en beperkingen 

 

2.1  Sterktes 

Voor zover de auteurs weten, is het de eerste maal dat de perceptie van de huisartsen 

rond de oorzaak en triggers van migraine kwalitatief onderzocht wordt via 

semigestructureerde interviews. Het merendeel van voorgaande onderzoeken was 

kwantitatief van aard, waarbij nagegaan werd hoeveel procent van de migrainepatiënten 

een bepaalde factor als trigger aangeeft.  

Aangezien de steekproef uit twintig participanten bestaat, was er de mogelijkheid om 

voldoende variatie te creëren. De deelnemende artsen verschillen in leeftijd en geslacht, 

en ook de ligging van hun praktijk is anders. Bovendien is er inclusie van zowel artsen 

die een solopraktijk bedienen, als huisartsen die deel uitmaken van een groepspraktijk. 

Ook artsen die werken bij “Geneeskunde voor het Volk” of in een 

wijkgezondheidscentrum maken deel uit van de steekproef. 
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Een ander sterk punt is het feit dat er twee onderzoekers betrokken zijn bij deze studie. 

Dit zorgt voor een zekere vorm van kwaliteitscontrole bij het analyseren van de data uit 

de interviews.  

Een laatste pluspunt is dat deze studie de basis kan vormen voor verder kwantitatief 

onderzoek. Bovendien kunnen de data uit deze masterproef gebruikt worden om 

toekomstige projecten rond gezondheidsvoorlichting over migraine te onderbouwen. 

 

2.2  Beperkingen 

Hoewel de steekproef voldoende varieerde, kunnen we toch stellen dat deze nog niet 

optimaal is. Zo is er een oververtegenwoordiging van oudere mannelijke artsen in een 

solopraktijk. Ook moet worden vermeld dat de artsen voornamelijk gerekruteerd werden 

in de regio’s Gent en Aalst. De motivatie voor deze keuze was de haalbaarheid en het 

tijdsbestek voor deze masterproef. Een andere beperking is dat een deel van de 

participanten aangezocht werd op aanraden van anderen. Mogelijk is er enkel een subset 

onderzocht, waartoe we ‘toevallig’ toegang hebben gekregen en waardoor niet alle 

relevante aspecten waargenomen werden (Lucassen & Olde-Hartman, 2007). Er moet 

verder rekening gehouden worden met het feit dat het tijdstip van bevraging een 

beïnvloedende factor kan geweest zijn. Sommige artsen wilden bijvoorbeeld enkel tijd 

vrijmaken voor dit onderzoek tijdens de praktijkuren en waren dus meer gehaast dan 

andere deelnemers. Een laatste beperking heeft met de onderzoeksmethode te maken. 

Het gebruik van diepte-interviews vereist namelijk een goede training in allerlei 

interviewtechnieken, onder andere ‘het doorvragen’. Deze technieken hebben wij echter 

niet volledig onder de knie, waardoor de interviews bij sommige participanten te kort 

uitvielen. Voorts houden interviews steeds het risico van sociale wenselijkheid in. 

Misschien zijn bepaalde artsen terughoudend om hun eigen, niet-wetenschappelijk 

onderbouwde mening over de oorzaken en triggers uit te brengen. Aangezien het 

onderzoek uitgaat van de Universiteit Gent, kunnen sommigen eventueel de drang 

voelen om zo ‘correct’ mogelijk te antwoorden. 
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3.  Aanbevelingen voor de praktijk 

Uit de resultaten kan afgeleid worden dat er mogelijk nood is aan correcte informatie 

rond de oorzaak en de triggers van migraine. Een aantal bevraagde artsen hebben 

namelijk foutieve opvattingen hieromtrent. Huisartsen hoeven echter niet alle details 

van de oorzaak te kennen om goed te kunnen behandelen. Een onvolledig inzicht in de 

nieuwe kennis betekent niet noodzakelijk een slechte medische zorg. Er wordt 

weliswaar van uitgegaan dat voldoende kennis rond de oorzaak en de triggers van 

migraine deze zorg zou kunnen optimaliseren. Bovendien zijn er artsen die zelfs 

expliciet aangeven dat ze behoefte hebben aan meer informatie en dat ‘de topic 

migraine’ meer uitgebreid aan bod zou mogen komen in de opleiding of op 

bijscholingen. Bijgevolg worden er enkele suggesties geformuleerd hoe de praktijk 

hierop kan inspelen.  

Via Domus Medica is er tegenwoordig al een brochure beschikbaar met aanbevelingen 

rond de behandeling van migraine. Het zou nuttig zijn om bijkomend een brochure met 

meer algemene informatie te ontwikkelen waarin onder andere de oorzaak en triggers 

van deze aandoening besproken worden. Op die manier zouden artsen hun kennis 

kunnen bijschaven en zou men eventueel foutieve opvattingen kunnen bannen. Bij 

vernieuwde inzichten in de topic is een regelmatige update van deze brochure dan ook 

aangewezen. Het is aan te raden om deze informatiegids tot in de huisartsenpraktijk te 

brengen, aangezien een deel van de oudere generatie artsen via internet niet bereikt 

wordt.  

Bijkomend kunnen op regelmatige basis bijscholingen of studiedagen georganiseerd 

worden voor huisartsen. Op deze manier blijft men steeds op de hoogte van de huidige 

stand van zaken. 

Nog idealer zou zijn dat het thema migraine meer aan bod zou komen in de 

artsenopleiding. Tegenwoordig wordt migraine nog veel te weinig besproken en focust 

men vooral op de diagnosestelling en op de behandeling. Men moet hier echter 

realistisch blijven en beseffen dat dit niet voor de nabije toekomst is. Nu de opleiding 

geneeskunde een jaar ingekort wordt, is het niet vanzelfsprekend om het onderwerp 

migraine uit te breiden. 
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4.  Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Het onderzoek zou in de eerste plaats uitgebreid kunnen worden door er meerdere 

regio’s bij te betrekken. Op deze manier kan nagegaan worden of de resultaten uit deze 

studie veralgemeend kunnen worden naar de huisartsen in Vlaanderen of België. Men 

zou bovendien een stap verder kunnen gaan door ook specialisten bij de bevraging te 

betrekken. Aangezien patiënten mogelijk met beide partijen in contact komen, is het 

interessant na te gaan of neurologen en huisartsen dezelfde opvattingen hebben.  

Het is misschien ook nuttig om de visie van de patiënten eens te bekijken. Aangezien 

deze tijdens een consultatie vaak ideeën uitwisselen met hun arts, is het interessant om 

beide visies te vergelijken. Bovendien kan men op deze manier nagaan welke informatie 

patiënten precies verkrijgen via hun huisarts.  

In toekomstig onderzoek zou men deze kwalitatieve studie kunnen gebruiken als basis 

om verder kwantitatief te analyseren.  

Een laatste toekomstgerichte suggestie is dat men een duidelijke review opstelt van wat 

er tot nu toe geweten is. Hierin kan dan een overzicht van de oorzaken en triggers 

weergegeven worden, waarbij men verder gaat dan het louter opsommen van 

kwantitatieve percentages met betrekking tot het aantal personen die zeggen dat een 

bepaalde factor een trigger is. Martin en Behbehani stelden in 2001 reeds een dergelijke 

review samen over de triggers. Deze is evenwel al aan vernieuwing toe (Martin & 

Behbehani, 2001).  

 

5.  Algemene conclusie 

Migraine is een belangrijk gezondheidsprobleem in de huidige maatschappij. Huisartsen 

spelen een belangrijke rol bij de aanpak van deze aandoening. Kennis rond zowel de 

oorzaak van migraine als de uitlokkende factoren ervan, kan de behandeling ten goede 

komen. Zo kan de arts samen met de patiënt op zoek gaan naar de triggers die voor het 

individu van belang zijn en deze in de therapie gaan opnemen. Als een patiënt beseft 

wat zijn migraineaanvallen uitlokt, kan men deze factoren proberen te vermijden en zo 

het aantal aanvallen reduceren. Om die reden is het belangrijk dat huisartsen een correct 

idee hebben over de oorzaak en triggers van migraine.  

Uit de literatuurstudie is gebleken dat er slechts weinig onderzoek beschikbaar is rond 

hoe huisartsen denken over de etiologie van migraine. Maar aangezien hoofdpijn en 
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migraine belangrijke problemen zijn waarmee steeds meer mensen in onze maatschappij 

geconfronteerd worden, is het aangewezen verder onderzoek te verrichten. Als 

huisartsen verkeerde opvattingen over dit fenomeen hebben, kan dit eventueel een effect 

hebben op de kwaliteit van de zorg.  

De resultaten van deze studie tonen aan dat de kennis van de deelnemende huisartsen 

wat betreft de oorzaken en triggers van migraine suboptimaal is. Sommigen hebben een 

aantal foutieve opvattingen hierover. Het is bijgevolg aangewezen huisartsen te 

voorzien van meer en betere educatie rond migraine. 
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BIJLAGE 1: INFORMED CONSENT FORMULIER 

Informed Consent Formulier 

 

Beste Mevrouw/Meneer, 

Vanuit de Universiteit van Gent loopt namens Prof. Dr. K. Paemeleire, neuroloog UZ Gent, 

momenteel een onderzoek. Graag werd onderzocht, in de vorm van een interview, hoe het 

concept van migraine leeft onder de huisartsen. 

Het onderzoek gebeurt in het kader van de masterproef van Daphne Kiekens en Femke 

Dulsster. Deze studenten hebben een Bachelor in de Psychologie als basisvorming en zijn 

momenteel laatstejaarsstudenten Master in de Gezondheidsvoorlichting en -bevordering.  

Aan dit onderzoek nemen 20 huisartsen deel. Elk zijn ze op toevallige wijze gekozen. 

Gedurende het interview worden enkele vragen gesteld die betrekking hebben op de etiologie 

van migraine.  

Het interview neemt zo’n 30 minuten tijd in beslag en wordt bij de arts thuis of in zijn/haar 

praktijk afgenomen. Graag hadden wij hierbij de toestemming gevraagd het interview op te 

nemen. Op die manier kunnen de gegevens zo nauwkeurig en correct mogelijk worden 

verwerkt. Na afloop van het onderzoek worden deze opnames vernietigd. Voor het welslagen 

van de studie, is het uitermate belangrijk dat u volledig meewerkt met de onderzoeker. 

Logischerwijze zijn alle antwoorden die u op de vragen geeft, strikt vertrouwelijk en zullen 

deze op geen enkele wijze worden gecommuniceerd, tenzij anoniem in de vorm van “een 

huisarts vertelde…”. De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis. U kan 

weigeren deel te nemen aan de studie, en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken uit de 

studie zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit op enigerlei wijze een 

invloed zal hebben op uw verdere relatie en/of behandeling met de onderzoeker of patiënten. 

U kan ook vroegtijdig uit de studie worden teruggetrokken als u de in deze informatiebrief 

beschreven procedures niet goed opvolgt of u de beschreven items niet respecteert. Als u 

deelneemt wordt u gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen.  

U hebt het recht op elk ogenblik vragen te stellen over deze studie. Als in het verloop van de 

studie gegevens aan het licht komen die een invloed zouden kunnen hebben op uw bereidheid 

om te blijven deelnemen aan deze studie, zult u daarvan op de hoogte worden gebracht. 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek 

verbonden aan het UZ Gent en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische 
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praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen 

deelnemend aan klinische studies. In geen geval dient u de goedkeuring door de Commissie 

voor Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie. 

Uw deelname aan deze studie brengt geen kosten mee voor U.  

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 

augustus 2002, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang krijgen 

tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden. 

Hoewel het helemaal niet te verwachten is dat u schade zou kunnen oplopen door aan het 

onderzoek mee te werken, is er een foutloze aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit is 

namelijk verplicht volgens de Belgische Wet aangaande experimenten op de menselijke 

persoon van 7 mei 2004.  

Als u aanvullende informatie wenst over de studie of over uw rechten en plichten, kunt U in de 

loop van de studie op elk ogenblik met ons contact opnemen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking, 

Prof. Dr. Koen Paemeleire, 

Kliniekhoofd UZ dienst Neurologie 

telefoonnummer: 09/332.45.29 

fax: 09/332.49.71 

e-mail: koen.paemeleire@Uzgent.be 

 

Meewerkende studenten: 

Daphne Kiekens 

e-mail: daphne.kiekens@ugent.be 

Femke Dulsster 

e-mail: femke.dulsster@ugent.be 

 

 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 

Naam van de vrijwilliger:……………………………………………………. 

Handtekening deelnemer, datum: 
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Ik bevestig dat ik de aard, het doel, en de te voorziene effecten van de studie heb uitgelegd 

aan de bovenvermelde vrijwilliger. 

De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn/haar persoonlijk gedateerde 

handtekening te plaatsen. 

Naam van de persoon die voorafgaand uitleg heeft gegeven: ………………………………… 

Datum:………………………………………. 

Handtekening: 
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BIJLAGE 2: VRAGENLIJST ACHTERGRONDKENMERKEN  

ACHTERGRONDINFORMATIE  

Geslacht Man 

 

Vrouw 

 

Leeftijdscategorie 25-30    31-35      36-40        41-45        46-50        

 

51-55       56-60       61-65       65+ 

 

Aantal jaar ervaring als huisarts  

 

Soort praktijk Zelfstandig 

 

Groepspraktijk 

 

Ziekenhuispraktijk 

 

Ligging van de praktijk 

 

(Landelijk, Stad, rand van de stad, West-VL,       

Oost-VL,…) 

 

 

 

 

Persoonlijke ervaring met migraine Persoonlijk 

 

Gezin 

 

Familie  

 

Vriendenkring 

 

Geen persoonlijke ervaring 
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Vooropleiding (en) 

 

 

 

Universiteit Gent 

 

KULeuven 

 

Andere: 

 

Bronnen van informatie rond de topic 

migraine 

 

Opleiding 

 

Bijscholing 

 

Internet 

 

Andere:  
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BIJLAGE 3: TOPICLIJST VERSIE 1 

 

Topiclijst 

1. Definitie van het concept migraine 

Hoe zou u migraine kunnen omschrijven? 

Wat is het verschil met een gewone hoofdpijn? 

 

2. Oorzaken van migraine 

Wat ligt volgens u aan de basis van migraine? 

Hoe komt zo een migraineaanval tot stand? 

Geven patiënten soms zelf oorzaken aan? Welke? 

 

3. Triggers van migraine 

Zijn er zaken die een migraineaanval kunnen uitlokken? 

Geven patiënten soms zelf triggers aan? Welke? 

 

4. Patiënten 

Hoe zou u een doorsnee migrainepatiënt kunnen omschrijven? 

Komt u veel in contact met migrainepatiënten? 

 

5. Behandeling van migraine 

Wat is volgens u de beste behandeling voor migraine? 

Geeft u soms advies aan uw migrainepatiënten? Welk advies? 

 

6. Verschillende informatiebronnen 

Wat zijn uw voornaamste informatiebronnen omtrent migraine? 

Heeft u met uw collega’s soms overleg over migrainepatiënten? 

Hebben uw collega’s een invloed op uw visie rond migraine? 

Wat zijn uw collega’s hun bevindingen of denkpistes? 
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BIJLAGE 4: TOPICLIJST VERSIE 2 

 

Topiclijst: aangepast 

1. Definitie van het concept migraine 

Hoe zou u migraine kunnen omschrijven? 

Wat is het verschil met een gewone hoofdpijn? 

Hoe omschrijft u migraine naar u patiënten toe? Wat vertelt u hen als ze naar de oorzaak 

vragen? 

 

2. Oorzaken van migraine 

Wat ligt volgens u aan de basis van migraine? 

Hoe zou zo een migraineaanval tot stand komen? 

Wat denkt u zelf over wat de mogelijke oorzaak kan zijn, ook al is er geen bewijs?  

Geven patiënten soms zelf oorzaken aan? Welke?  

Denkt u dat migraine een erfelijke aandoening is? 

 

3. Triggers van migraine 

Zijn er zaken die een migraineaanval kunnen uitlokken? 

Geven patiënten soms zelf triggers aan? Welke? 

 

4. Patiënten 

Bestaat er een typisch beeld van dé migrainepatiënt? 

Komt u veel in contact met migrainepatiënten?  

 

5. Behandeling van migraine 

Wat is volgens u de beste behandeling voor migraine? 

Denkt u dat alternatieve geneeswijzen kunnen helpen bij migraine? 

Geeft u soms advies aan uw migrainepatiënten? Welk advies? 

Kan het patiënten eventueel helpen om hun levensstijl aan te passen? 

 

6. Verschillende informatiebronnen 

Wat zijn uw voornaamste informatiebronnen omtrent migraine? (opleiding, bijscholing, 

internet, andere)  
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Heeft u met uw collega’s soms overleg over migrainepatiënten? 

Hebben uw collega’s een invloed op uw visie rond migraine? 

Wat zijn uw collega’s hun bevindingen of denkpistes? 
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BIJLAGE 5: CODELIJST 

 

Definitie migraine 

 Kenmerken van migraine    101 

 Beschrijving naar patiënt toe    102 

 

Oorzaken 

Algemeen       201 

 

Voedingsfactoren 

Cafeïne (koffie, cola,…)     211 

Porto       212 

Wijn       213 

Alcohol algemeen     214 

Kaas       215 

Chocolade      216 

Pikante voeding     217 

Vette voeding      218 

 

Andere factoren 

 Stress       221 

 Wegvallen van stress     222 

 Erfelijke factoren     223 

 Hormonaal      224 

 Bloedvaten      225 

 Geneesmiddelen     226 

 Slaaptekort/vermoeidheid     227 

 

Triggers 

Algemeen       301 

 

Voedingsfactoren 

Cafeïne (koffie, cola,…)     311 
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Porto       312 

Wijn       313 

Alcohol algemeen     314 

Kaas       315 

Chocolade       316 

Pikante voeding     317 

Vette voeding      318 

Zware maaltijden     319 

 

Andere factoren 

 Stress       321 

 Wegvallen van stress     322 

 Erfelijke factoren     323 

 Hormonaal      324 

 Bloedvaten      325 

 Geneesmiddelen     326 

 Slaaptekort/vermoeidheid     327 

 Nicotine/roken      328 

 Psychologische factoren    329 

 Lichaamsgewicht     330 

 

Patiënten 

 Kenmerken patiënten      401 

 

Behandeling 

 Medicamenteus     501 

Niet-medicamenteus     502 

 Alternatieve geneeswijzen    503 

 

Infobronnen 

 Praktijkervaring: veel migrainepatiënten of niet  601 

 Persoonlijke ervaring met migraine   602 

 Opleiding      603 
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 Bijscholing      604 

Internet      605 

Andere       606 
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