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Proactieve benadering van migraine
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triptaangebruik in Nederland.9,10 Hoewel meer dan een kwart

Doel Bepalen of een proactieve benadering van migrainepatiën-

van de migrainepatiënten twee of meer aanvallen per maand

ten leidt tot minder hoofdpijnklachten en kosten.

heeft en dus volgens de NHG-Standaard Hoofdpijn in aanmer-

Methode Een pragmatisch, clustergerandomiseerd onderzoek in

king komt voor profylactische behandeling, gebruikt slechts

64 Nederlandse huisartsenpraktijken onder patiënten die min-

8-12% profylaxe.2,3,11-13 Dat betekent dat meer dan de helft van de

stens twee triptanen per maand voorgeschreven kregen. Onze

migrainepatiënten die ervoor in aanmerking komen de mo-

primaire uitkomstmaat was de score op de Headache Impact Test

gelijkheid van profylaxe nog nooit heeft besproken met de

(HIT-6) na zes maanden (klinisch relevante verbetering van 2,3

huisarts.13

punten). Daarnaast maten wij psychische klachten met behulp

Het doel van ons onderzoek was te onderzoeken of een pro-

van de K10-vragenlijst. Interventiehuisartsen kregen nascholing

actieve benadering van migrainepatiënten leidt tot een toe-

over diagnostiek en behandeling van migraine. Zij nodigden pa-

name in het gebruik van profylactische middelen en afname

tiënten uit voor een evaluatieconsult om te beoordelen of de mi-

in dat van triptanen, en daarmee tot minder hoofdpijnklach-

grainebehandeling kon worden verbeterd. Controlehuisartsen

ten en lagere kosten. We kozen voor een proactieve benadering

continueerden hun gebruikelijke zorg.

omdat eerdere onderzoeken lieten zien dat een proactieve in-

Resultaten Na zes maanden was de score van de interventie-

terventie gericht op overgebruikers bij andere indicaties leid-

groep (n = 233) op de HIT-6 0,81 punten meer verbeterd dan die

de tot een afname van medicijngebruik.14,15 We richtten ons op

van de controlegroep (n = 258; p = 0,07). In de subgroep van pa-

patiënten met twee of meer aanvallen per maand omdat bij

tiënten die geen profylaxe gebruikten en twee of meer aanvallen

hen de meeste verbetering was te verwachten.

per maand rapporteerden, was het verschil 1,37 punten (p = 0,04).

Methoden

De verbetering was groter bij patiënten met weinig psychische
klachten (–1,51; p = 0,008) dan bij patiënten met veel psychische

Opzet, inclusie en randomisatie

klachten (0,16; p = 0,494).

Het onderzoek vond plaats tussen 2007 en 2009 in 64 huis-

Conclusie Een proactief beleid had bij onze onderzoekspopulatie

artsenpraktijken in Leiden en omgeving. We gebruikten een

geen klinisch relevant effect. Toekomstig onderzoek moet zich

clustergerandomiseerde opzet, met de huisartsenpraktijk als

richten op patiënten die geen profylaxe gebruiken en twee of

eenheid van randomisatie.16 De Ethische Commissie van het

meer migraineaanvallen per maand rapporteren. De interventie

LUMC keurde het onderzoek goed.

had meer effect bij patiënten met weinig psychische klachten.

M

Inleiding

Wij nodigden huisartsen uit om deel te nemen aan een on-

Wat is bekend?

igraine is een veel voorkomende, invaliderende aan-

▪ Veel migrainepatiënten hebben onnodig klachten omdat zij

doening met een negatief effect op kwaliteit van leven

hun medicatie niet correct gebruiken of onbekend zijn met de

en productiviteit.1-8 Veel migrainepatiënten hebben onnodig

mogelijkheid van profylactische behandeling.

klachten omdat zij hun medicatie niet correct gebruiken of

▪ Er is sprake van overgebruik van triptanen en ondergebruik

onbekend zijn met de mogelijkheid van profylactische behan-

van profylactische medicatie bij migraine.
Wat is nieuw?
▪ Een proactieve benadering van migrainepatiënten door de
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huisarts leidt wel tot een toename van het aantal recepten voor
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▪ Migrainepatiënten met weinig psychische problemen heb-
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profylactische medicatie, maar niet tot een klinisch relevante afname van de hoofdpijnklachten.
▪ Een proactieve benadering is mogelijk zinvol bij migrainepatiënten die minimaal twee aanvallen per maand hebben en nog
geen profylactische medicatie gebruiken, maar dit moet nader
onderzocht worden.
ben meer baat bij een proactieve benadering dan patiënten met
veel psychische problemen.
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Tabel 1 Baselinekenmerken deelnemers (n = 490).
Interventie (n = 233)
n

gemiddelde (SD)*

Leeftijd, jaren

Controle (n = 257)
n

gemiddelde (SD)*

47,5 (10,7)

Vrouwen, aantal (%)

47,0 (9,4)

195 (83,7)

Triptanen per maand gebruikt gedurende het afgelopen jaar

5,2 (4,3)

Consulten voor migraine in het afgelopen jaar

0,81 (1,2)

223 (86,8)
5,1 (3,8)
0,80 (1,3)

Profylaxe, aantal (%)†

76 (32,2)

71 (27,6)

▪

bètablokker

54 (23,6)

54 (20,6)

▪

natriumvalproaat

8 (4,3)

4 (1,9)

▪

andere profylaxe

9 (5,2)

11 (5,4)

Hoofdpijn: HIT-6 score

n = 229

61,6 (5,5)

n = 254

61,9 (5,0)

Psychische distress: K10 score

n = 228

19,6 (6,8)

n = 250

18,4 (5,7)

Kwaliteit van leven: EurQol-score

n = 230

Migraineaanvallen gedurende de afgelopen maand

n = 219

▪

minder dan twee, aantal (%)

▪

twee of meer, aantal (%)

0,80 (0,21)

n = 254

0,83 (0,18)

n = 235
81 (34,8)

89 (34,6)

152 (65,2)

168 (65,4)

Werkverzuim (dagen/maand)

n = 205

0,47 (1,12)

n = 224

0,59 (1,28)

Werkverzuim in afgelopen 3 maanden

n = 220

1,29 (3,13)

n = 251

1,48 (2,60)

Aantal triptanen gebruikt in de afgelopen maand

n = 198

5,11 (4,37)

n = 212

4,88 (3,61)

HIT-6 = Headache Impact Test. K10 = Kessler Psychological Distress Scale. SD = standaarddeviatie.
* Tenzij anders aangegeven.
† Data ontbreken voor 5 patiënten in de interventiegroep en 4 patiënten in de controlegroep.

derzoek gericht op verbetering van de behandeling van mi-

starten met een bètablokker en als deze geen effect heeft,

graine. Om het gedrag van de huisartsen in de controlegroep

overgaan op natriumvalproaat. Patiënten met medicijnaf-

niet te beïnvloeden, gaven we geen inhoudelijke informatie

hankelijke hoofdpijn kregen het advies drie maanden te stop-

over de interventie. We selecteerden patiënten op basis van

pen met alle pijnmedicatie.9

het elektronisch patiëntendossier. Ze kwamen in aanmer-

De huisartsen in de controlegroep vroegen wij hun gebrui-

king voor het onderzoek als ze 18 jaar of ouder waren en ze per

kelijke zorg te continueren.16 Zij kregen geen verdere training

maand twee of meer doses triptanen voorgeschreven kregen.

en werden ook niet geïnformeerd welke patiënten hadden in-

Exclusiecriteria waren clusterhoofdpijn, cognitieve stoor-

gestemd met deelname aan het onderzoek.

nis, ernstige psychiatrische aandoening, terminale ziekte
of onvoldoende kennis van het Nederlands. De deelnemende

Uitkomstmaten en follow-up

huisartsen stuurden de patiënten een uitnodiging met infor-

De primaire uitkomstmaat was de score op de Headache Im-

matie over het onderzoek, een toestemmingsformulier en een

ęĊČĝĎĜĝȲ

baselinevragenlijst. De deelnemers stuurden het toestem-

impact van hoofdpijn op het leven van de patiënt meet over de

mingsformulier en de vragenlijst ingevuld terug naar de on-

ĊďĐĎĕĘęĎė ğĒĎě ĠĎĔĎėȓ Ęę ĎĎė ĜČđĊĊĕ ğĊė ՊՍ ȲĐĎĎė đĘĘďčęĒēėȴ

derzoekers.

ĝĘĝՎՏȲģĎĎěĎěėĜĝĒĐĎđĘĘďčęĒēėȴȔ18,19 Het minimale klinisch re-

Na de inclusie van deelnemers werden de praktijken gerandomiseerd door een onafhankelijke statisticus.

ȤՍȴȓĎĎėğěĊĐĎėĕĒēĜĝĖĎĝģĎĜĒĝĎĖĜčĒĎčĎĎěėĜĝĎė

levante verschil op de HIT-6 is een afname van 2,3 punten.20
Om te kunnen bepalen of psychische problemen invloed
hadden op de effectiviteit van de interventie, namen we de

Interventie

ĎĜĜĕĎě ĜĢČđĘĕĘĐĒČĊĕ ĒĜĝěĎĜĜ ČĊĕĎ Ȳ ՈՇȴ Ċďȓ ĎĎė ğěĊĐĎėĕĒēĜĝ

Huisartsen in de interventiegroep kregen een training van

die symptomen van angst en depressiviteit meet op een schaal

zes uur over de diagnose en behandeling van migraine, geba-

ğĊėՈՇȲĐĎĎėčĒĜĝěĎĜĜȴĝĘĝՌՇȲĎěėĜĝĒĐĎčĒĜĝěĎĜĜȴȔ21

seerd op de NHG-Standaard Hoofdpijn. ȲđĎĝĝěĊĒėĒėĐĜęěĘĝĘ-

De deelnemers hielden gedurende vier weken een hoofd-

col is te raadplegen op http://www.cmaj.ca/content/184/4/E224/

pijndagboek bij waarin zij de frequentie, ernst en duur van

suppl/DC1, appendix 1). Na de training nodigden de huisartsen

hun migraineaanvallen, hun medicijngebruik en hun werk-

de deelnemende patiënten uit voor een evaluatieconsult. Dit

verzuim door migraine bijhielden. We maten kwaliteit van

consult had een stapsgewijze structuur: eerst stelde de huis-

leven door middel van de EurQol-vragenlijst.

17

arts vast of er daadwerkelijk sprake was van migraine, daarna

De deelnemers vulden de vragenlijsten in op baseline en na

kreeg de patiënt advies over het correcte gebruik van aanvals-

drie, zes en twaalf maanden. Op baseline en na twaalf maan-

medicatie. Met patiënten die twee of meer migraineaanvallen

den verzamelden wij de gegevens over medicatie en consulten

per maand hadden, bespraken de huisartsen de mogelijkheid

uit het elektronisch patiëntendossier.

van profylaxe volgens de aanbeveling in de NHG-Standaard:
5 5 (8) a u g u s t u s 2 0 1 2
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Tabel 2 Medicatie gebruikt door deelnemers gedurende het onderzoek

afgewogen tegen de opbrengsten in termen van medicatie,

Interventie
(n = 226*)

Controle
(n = 247*)

aantal (%)†

aantal (%)†

Profylaxe op baseline

74 (32,7)

71 (28,7)

▪

18 (24,3)

15 (21,1)

Geen profylaxe op baseline

152 (67,3)

176 (71,3)

▪

43 (28,3)

25 (14,2) ‡

0,001‡

ȲՊՈȓՉɓȴ ĖĎĎčĎčĎėȔ Ċė čĎ ՈՇՎՉ ęĊĝĒŌėĝĎė čĒĎ Ēė ĊĊėĖĎěĔĒėĐ

4,80 (0,32)

5,30 (0,29)

0,72§

ĔĠĊĖĎėȓėĊĖĎėĎěՋՐՇȲՋՌȓՎɓȴčĎĎĕȔĎċĊĜĎĕĒėĎĔĎėĖĎěĔĎėĒė

gestopt tijdens onderzoek

gestart tijdens onderzoek

Triptanen, gemiddeld aantal doses
per maand (standaardfout)

p

ning voor de huisarts, uitnodigen van patiënten) werden
werkverzuim en kwaliteit van leven.

Resultaten
0,40‡

Deelnemers
We benaderden 205 huisartsenpraktijken waarvan er 64

de controle- en interventiegroep waren vergelijkbaar [tabel 1].

* † Data niet beschikbaar voor 7 patiënten in de interventiegroep en 10
patiënten in de controlegroep.
† Tenzij anders aangegeven.
‡ chikwadraattest.
§ t-toets.

Triptaangebruik
Het evaluatieconsult werd bezocht door 192 van de 233 patiënĝĎėȲՏՉȓՋɓȴĒėčĎĒėĝĎěğĎėĝĒĎĐěĘĎęȔĊėčĎęĊĝĒŌėĝĎėčĒĎğĘĘěafgaand aan het onderzoek geen profylaxe gebruikte, kreeg in

Steekproefgrootte en statistische analyse

čĎĒėĝĎěğĎėĝĒĎĐěĘĎęՉՏȓՊɓȲՋՊȭՈՌՉȴĎĎėěĎČĎęĝğĘĘěĎĎėęěĘďĢĕĊČ-

We gingen ervan uit dat 50% van de patiënten zou deelnemen

ĝĒĜČđĖĒččĎĕĐĎčĞěĎėčĎđĎĝĘėčĎěģĘĎĔȓğĎěĜĞĜՈՋȓՉɓȲՉՌȭՈՎՍȴĒė

en dat het verlies in de follow-up 10% zou zijn.22 Om een veran-

de controlegroep [tabel 2]. Het aantal voorschriften voor trip-

dering van 2,3 punten op de HIT-6 te detecteren met een power

tanen was vergelijkbaar in beide groepen [tabel 2]. Bij zeven

van 80%, bij 5% signiﬁcantie en een intraclustercoëfficiënt van

patiënten werd medicatieafhankelijke hoofdpijn gediagnosti-

0,01-0,02, moest ons onderzoek zestig huisartsenpraktijken

ceerd. Vijf van hen verminderden hun gebruik van pijnmedi-

omvatten met 900 potentiële patiënten.23

catie, maar geen van deze patiënten stopte volledig.

De statistische analyse werd uitgevoerd volgens het intention-to-treatprincipe en de resultaten werden gerapporteerd

Hoofdpijnklachten

op het niveau van de individuele patiënt. We gebruikten de ge-

ę ģĎĜ ĖĊĊėčĎė ğĞĕčĎ ՏՇȓՉɓ ȲՊՐՊȭՋՐՇȴ ğĊė čĎ čĎĎĕėĎĖĎěĜ čĎ

neralized estimating equations-methode met correctie voor

HIT-6-vragenlijst correct in. De verandering in HIT-6-scores

leeftijd, geslacht, baselinescores en de clustering van patiën-

verschilde niet tussen de interventie- en de controlegroep

ten per huisartsenpraktijk.24

[tabel 3]. Subgroepanalyses lieten signiﬁcante, maar geen kli-

We planden twee subgroepanalyses: deelnemers die op
baseline wel of geen profylaxe gebruikten, en deelnemers die

nisch relevante verschillen zien.20
ę ĝĠĊĊĕď ĖĊĊėčĎė ğĞĕčĎ ՎՏȓՉɓ ȲՊՏՊȭՋՐՇȴ ğĊė čĎ čĎĎĕėĎ-

wel of niet twee of meer aanvallen per maand hadden.

mers de HIT-6-vragenlijst in. Dit keer was de verbetering van



ĎğĎėĜ ğĘĎěčĎė ĠĎ ĎĎė ĔĘĜĝĎėĎɺĎČĝĒğĒĝĎĒĝĜĊėĊĕĢĜĎ ĞĒĝ ȲĝĎ

de score in de interventiegroep groter dan in de controlegroep

raadplegen op http://www.cmaj.ca/content/184/4/E224/suppl/

ȲȦՋȓՇՈğĎěĜĞĜȦՉȓՐՎȗęʥՇȓՇՌȴȔĒĝĜĒĐėĒɲČĊėĝĎğĎěĜČđĒĕĝěĊčĘĘĔ

Ոȓ ĊęęĎėčĒġ Չȴȓ ĠĊĊěċĒē čĎ ĔĘĜĝĎė ğĊė čĎ ĒėĝĎěğĎėĝĒĎ ȲĝěĊĒ-

op in de subgroepen [tabel 3].

Tabel 3 Verandering in de HIT-6-scores, gecorrigeerd voor clustering, leeftijd, geslacht en score op baseline
Follow-up

Interventiegroep

Controlegroep

Verschil*

p

n

gemiddelde (SE)

n

gemiddelde (SF)

HIT-6-score (95%-BI)

3 maanden

181

–2,64 (0,44)

205

–2,11 (0,39)

–0,72 (–1,80 tot 0,36)

0,191

6 maanden

181

–3,12 (0,40)

212

–2,55 (0,36)

–0,81 (–1,68 tot 0,06)

0,068

12 maanden

181

–4,01 (0,47)

202

–2,97 (0,41)

–1,23 (–2,45 tot –0,00)

0,050

3 maanden

115

–2,83 (0,55)

135

–2,24 (0,46)

–1,22 (–2,15 tot –0,29)

0,010

6 maanden

118

–3,51 (0,48)

142

–2,69 (0,44)

–1,18 (–2,14 tot –0,21)

0,017

12 maanden

120

–4,14 (0,54)

137

–2,81 (0,48)

–1,59 (–2,85 tot –0,32)

0,014

Hele groep

Geen profylaxe op baseline

Twee of meer aanvallen per maand op baseline
3 maanden

130

–3,14 (0,51)

139

–2,13 (0,46)

–1,01 (–2,40 tot 0,39)

0,157

6 maanden

128

–3,48 (0,45)

140

–2,35 (0,44)

–1,26 (–2,28 tot –0,24)

0,016

12 maanden

124

–4,33 (0,56)

137

–2,37 (0,48)

–2,02 (–3,35 tot –0,70)

0,003

Geen profylaxe en twee of meer aanvallen per maand op baseline
3 maanden

82

–3,05 (0,66)

88

–1,92 (0,51)

–1,31 (–2,83 tot 0,20)

0,089

6 maanden

82

–3,82 (0,52)

90

–2,61 (0,54)

–1,37 (–2,64 tot –0,20)

0,035

12 maanden

81

–4,15 (0,61)

91

–2,15 (0,57)

–2,16 (–3,72 tot –0,60)

0,007

BI = betrouwbaarheidsinterval, SF = Standaardfout.
* Aangepaste tussengroepsverschillen.
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Voor patiënten in de interventiegroep met een laag niveau
ğĊė ęĜĢČđĒĜČđĎ čĒĜĝěĎĜĜ Ȳ ՈՇȤĜČĘěĎ ʩ ՉՇ Ęę ċĊĜĎĕĒėĎȴ ĠĊĜ čĎ
ȤՍȤĜČĘěĎėĊģĎĜĖĊĊėčĎėĐĎčĊĊĕčĖĎĝȦՈȓՌՈ (ęʥՇȓՇՇՏȴȔĒē
patiënten met meer psychische distress trad geen verandeěĒėĐĘęȖčĎğĎěĜČđĒĕĜČĘěĎĠĊĜՇȓՈՍȲęʥՇȓՋՐՋȴȔ21 Dit suggereert
dat de aanwezigheid van psychische klachten invloed heeft op
het effect van de interventie.
Wij vonden geen signiﬁcante verschillen tussen de interventie- en controlegroep ten aanzien van frequentie, ernst of
duur van de aanvallen, het aantal dagen per maand waarop
men hoofdpijn had en werkverzuim.16
Foto: Flip Franssen/HH

De interventie bleek niet kosteneffectief.

Beschouwing
In dit onderzoek onder patiënten die minimaal twee triptanen per maand gebruikten om een migraineaanval te couperen, hebben we niet kunnen aantonen dat een proactieve
aanpak door de huisarts een klinisch relevant effect heeft op
de hoofdpijnklachten. Wel zagen we een signiﬁcant verschil

Er zijn aanwijzingen dat de in ons onderzoek toegepaste

in de deelpopulatie die aanvankelijk geen profylaxe gebruikte

interventie wel een verbetering betekent voor een aantal

en twee of meer aanvallen per maand rapporteerde, maar dit

patiënten, namelijk degenen die geen profylaxe gebruiken

verschil was niet klinisch relevant. Verder lijken patiënten

en minstens twee migraineaanvallen per maand hebben.

met weinig psychische klachten meer proﬁjt te hebben van

Toekomstig onderzoek naar een proactieve benadering van

de interventie, maar ook dit effect was niet klinisch relevant.

migrainepatiënten in de huisartsenpraktijk zou zich in de

Er is een aantal mogelijke verklaringen. Wellicht is de

toekomst vooral op deze groep patiënten moeten richten.

drempel van minstens twee doses triptanen per maand te

Daarbij zal men er rekening mee moeten houden dat dit pro-

laag om patiënten te vinden die daadwerkelijk twee of meer

actieve beleid waarschijnlijk minder effectief is bij patiënten

migraineaanvallen per maand hebben. Daarnaast gebruik-

die relatief veel psychische klachten hebben.

ten veel patiënten al profylaxe en was de verbetering bij deze
patiënten kleiner dan verwacht. Wellicht ook vonden veel pa-

Dankwoord

tiënten en huisartsen de drempel van twee migraineaanval-

De auteurs bedanken alle patiënten en huisartsen die heb-

len per maand te laag om met profylaxe te beginnen. Per slot

ben meegedaan aan dit onderzoek, prof.dr. R. Brand voor het

van rekening zijn de op dit moment beschikbare profylacti-

uitvoeren van de randomisatieprocedure en prof.dr. T. Stijnen

sche middelen niet bijzonder effectief: minder dan de helft

voor zijn hulp bij de analyses. ▪

van de patiënten heeft er baat bij.25,26
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In t er m e z zo

Sport en pijn
Ambitieuze sporters lijden pijn als ze tot

340

tendinitis, overtrainen en hamstrings.

pijndrempel erkennen is moeilijk, want

Dit is de pastorale kant van dat vak, de

dat suggereert in onze cultuur dat ze niet

fysiotherapeut als priester.

ﬂink zijn, dat ze de pijn zelf veroorzaken.

aan de grenzen van hun kunnen gaan.

Heel anders is het gesteld met chro-

Dat is niet zo. Maar ze kunnen de pijn wel

De hardloper die nog harder wil lopen,

nisch pijnpatiënten. De pijn dient geen

beïnvloeden. De kunst is dus de pijn een

de ﬁetser die een nog steilere berg op

doel. Er is alleen maar nadeel. Er is geen

doel te geven door iets pijnlijks te doen.

wil. Het blijkt dat competitieve sporters

oorzaak voor hun pijn, hoogstens een

Daarom is sport zo goed voor chronisch

geen hogere pijndrempel hebben, maar

auto-ongeval jaren terug. Dat de pijn

pijnpatiënten, en een ambitie in het le-

wel een hogere pijntolerantie. Ander on-

is gebleven, dat is een raadsel. Daarom

ven, iets graag willen. Welke sport en

derzoek laat zien dat het sportieve doel

hebben ze een lagere pijntolerantie dan

welk doel, dat is de kunst. Wie die kunst

ȲđĊěčĎě ĕĘęĎėȓ ĜĝĎĒĕĎěĎ ċĎěĐĎė ĘęɲĎĝ-

de atleet. Pijnpatiënten hebben ook een

leert, die ervaart dat de pijn op den duur

sen) belangrijker wordt als het pijn doet.

lagere pijndrempel. Pijn zonder overbe-

minder wordt. Hun pijndrempel wordt

Waarschijnlijk speelt nog iets mee: weten

lasting, sommigen hebben zelfs pijn zon-

hoger, normaler, de pijntolerantie neemt

waarom het pijn doet maakt dat sportpijn

der iets te doen. Toch zeggen chronisch

toe. Pijnpatiënten worden sporters met

beter te verdragen is. Dit geldt helemaal

pijnpatiënten dat ze een hoge pijndrem-

ambitie, en pijn. ▪

als een gewaardeerde sportfysiothera-

pel hebben. Ze bedoelen te zeggen dat ze

peut de pijn omstandig verklaart, met

veel pijn hebben. Dat is ook zo. Een lage
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