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Gaat het over het algemeen op, dat van aIle ziekten 
75 procent door de huisarts word~ gezien en 25 pro
cent door de specialist (cijfers, gegeven door de 
voorzitter van het N.H.G. op het N.H.G.-congres 
1959), voor de hoofdpijn liggen deze cijfers zeker 
nog meer verschoven naar de huisarts. Daarbij komt, 
dat in zeer veel gevallen de patient naar ons toe
komt met pijn in de buik of in de borst als subjec
tieve klacht, maar de patient met hoofdpijn "komt 
iets vragen voor de hoofdpijn"; hij of zij ervaart dit 
niet als "ziek zijn". Hierover later meer. 
Ik zou willen beginnen met drie patienten ten tonele 
te voeren en hun klachten weer te geven zoals ik ze 
heb ingeboekt op de status, die ik een tijd lang voor 
hoofdpijn heb gebruikt. 

De eerste patient 'is een man van 30 jaar, die sinds negen 
jaar, toen hij uit Duitsland terugkwam (deze status is in 1954 
gemaakt) aanvallen kreeg van hoofdpijn in v66r- en achter
hoofd, volgens zijn zeggen hevig, kloppend, verergerend bij 
liggen en bukken. Bij langer liggen zakt de pijn een beetje af. 
De hoofdpijn wonlt voorafgegaan door zwarte vlokken, die 
bewegen alsof het motregent. De neus is er soms verstopt bij, 
soms moet hij erbij niezen; dat verlicht. Hij braakt erbij, dat 
verlicht ook. Hij moet vaak en vee! plassen tijdens de hoofd
pijn. De hoofdpijn treedt gemiddeld eenmaal per week op, in 
het begin vooral zaterdags en zondags, een soort omgekeerd 
syndroom van Kortjakje dus, dat we nogal eens tegenkomen 
bij psychosomatische aandoeningen. De vader van patient had 
ook veel hoofdpijn, zijn oudste zuster draagt een bril voor 
hoofdpijn. 
Hoewel hier verder onderzoek volkomen overbodig is en, zo 
dit iets zou helJben opgeleverd, de gevonden afwijking volko
men los zou staan van zijn hoofdpijn, heb ik hem uiteraard 
verder nagekeken. Hij heeft geen neurologische verschijnselen, 
behoudens hoge reflexen, geen pathologisc'lle reflexen. Zijn 
papiIIae nervi optici zijn normaal, de bloeddruk is normaal, 
de bezinkingssnelheid van de erytrocyten bedraagt 2 mm, in 
de urine zijn geen afwijkingen; hij heeft slechts opvallend 
vochtige handpalmen. Men zou dus kunnen spreken van "neu
rovegetatieve dysregulatie". Dit is voor mijn gevoel ten hoog
ste een dispositie en geen ziekte. Bij dergelijke termen denk ' 
ik altijd aan 'llet woord van Goethe: "wo Begriffe fehlen, 
stellt ein groszes Wort sic'll heIfeoo ein." Over de biografische 
anamnese van deze patient wil ik later nog iets opmerken. 

De tweede patient is een gehuwde vrouw van 27 jaar met 
tweekinderen. Zij heeft sinds de gehoorte van het jongste 
k'ind, zest'ien maanden geleden, pijn hoven beide ogen, soms 
ook weI eens in het achterhoofd, de nek meer, soms als een 
band om het hoofd, een drukkende, zeurende pijn; de pijn 
is erger een week na de ongesteldheid. De pijn wordt duideIijk 
beter als ze gaat liggen. Ze heeft geen last van het Iic'llt en 
geen scotomen; plotselinge beweging en lawaai verergeren 
ech'ter de pijn. Een enkele keer is zij er duizelig bij, maar 
geenechte draai-duizeligheid. Na de hoofdpijn he eft ze weI 
eens wat buikpijn, beiderzijds 'hoven de liesband. Haar stem
ming is tijdens de hoofdpijn geprikkeld, "chagrijnig", maar ze 
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voelt er zich niet ziek van. Acetosal helpt weinig. Haar moe
der had ook veer last van hoofdpijn. 
Patiente is een asthenische vrouw, die als kind vaak sukkelde, 
vaak bloedarmoede ha:d. Zij heeft een appendectomie onder
gaan, naar bleek tijdens de opera tie wegens een ovariele bloe
ding; in aansluiting aan deze operatie kreeg zij een strengileus 
en drie jaar later onderging zij een cholecystectomie wegens 
galstenen. 

De derde patient is een man van 37 jaar, die sinds 21 jaar 
hoofdpijn heeft van matige intensiteit, een- tot tweemaal per 
week. De pijn zit hoven de ogen, is zowel kloppend als druk
kend, volgens zijn zeggen "alsof aIIes samentrekt". Uit zijn 
beschrijvingen blijkt, dat de pijn begint in het hoofd aan 
beide zijden van het voorhoofd. De pijn trekt vervolgens naar 
de hartstreek, patient moet dan gaan zitten, omdat hij een 
gevoel van verIamming krijgt, z'n benen gaan sidderen; als 
hij blijft lopen, loopt hij alsof hij dronken is. De pijn trekt 
vervolgens links 'hoven in de buik, alsof daar een bal zit, pa
tient krijgt er doodsangst bij. Deze toestand duurt ongeveer 
twintig minuten. Het verdwijnt als voigt: de bal links boven 
in de buik schijnt zich op te lossen en verdwijnt met een, 
eerst drukkend, dan tintelend gevoel door het gehele lichaam 
tot in de toppen van vingers en tenen. De hoofdpijn blijft 
dan nog een halve tot hele dag bestaan. De hoofdpijn kan ook 
optreden zonder deze aanvallen, heeft dan hetzelfde karakter. 
De aanvaIIen komen zonder prodromi, de patient leeft eigen
Jijk voorvdurend in angst. Tijdens en ondanks deze aanvaIIen 
voelt hij zich niet echt ziek. 

Ik geloof dat deze drie patienten een tamelijk goed 
voorbeeld geven van de hoofdpijn; waar de meeste 
patienten, die ons hierover raadplegen, onder lijden: 
de vasculaire hoofdpijn, de spierspanningshoofdpijn 
en de conversiehoofdpijn. Voor de beide eerste geldt 
dan, dat beide worden gerekend tot de zogenaamde 
extracraniele hoofdpijn. De vaathoofdpijn, waarvan 
de migraine als typische exponent mag gelden, 
wordt veroorzaakt door een dilatatie van de extra
craniele arterien buiten de pijngrens, meestal de ar
teria temporalis, maar ook de andere arterien van 
de uitwendige schedel: de arteriae frontalis, supra
orbitalis, occipitalis en auricularis superficialis kun
nen dit syndroom geven of er aan mee doen. Terecht 
hebben Alvarez en Wolff er op gewezen dat het mi
graine-syndroom niet beperkt is tot hoofdpijn. Afge
zien van de prodromi, berustend op constrictie van 
intracraniele arterien, waarbij de scotomen de be
kendste zijn, maar die ook in andere schorsgebieden 
kunnen optreden - ik hoef maar te herinneren aan 
de hemicranie hemiplegique - gaat de hoofdpijn 
gepaard met stemmingsveranderingen. Vele migrai
ne-patienten voelen de aanval aankomen door moe
heid of abnormale slaperigheid, fotofobie, misselijk
heid, diarree of constipatie, buikpijn, meteorisme, 
polyurie, droogheid van de mond, tremor, koude 
rillingen of dikte van de huid. Alvarez heeft er te
recht op gewezen dat bij de migraine-Hjder deze ver
schijnselen kunnen optreden ook buiten de hoofd-
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pijn om: er bestaat een abdominale migraine, zoals 
er ook een abdominale epilepsie bestaat en het we
ten hiervan kan de patient sparen voor reeksen 
r6ntgenfoto's en zelfs onnodige operaties. 
Op een speciale vorm van migraine wi! ik nog even 
wijzen: De "migraine cervicale van Biirtschi-Ro
chaix". Een goede beschrijving hiervan staat in het 
boek, dat naast het standaardwerk van Wolff bijna 
even voortreffelijk en "griindlich" mag worden ge
noemd: Ernst Pichler, "Der Kopfschmerz". Dit zijn 
gevallen van halfzijdige, aanvalsgewijs optredende 
hoofdpijnen, gelokaliseerd in het achterhoofd, uit
stralend naar voren. Ze worden speciaal opgewekt 
door zijwaarts achteroverbuigen van de nek, en gaan 
gepaard met oorsuizen en een onzeker gevoel, soms 
met echte duizeligheid. Door atrofische veranderin
gen in de tweede tot zesde halswervel komt het tot 
een vernauwing in de foramina intervertebralia en 
in de foramina transversaria, die samen het kanaal 
vormen, waarin de arteria vertebralis tezamen met 
de nervus vertebralis loopt. De laatste komt uit het 
ganglion stellatum, vormt de rami communicantes 
van de zesde en zevende nervus cervicalis en gaat 
over in de sympatische plexus vertebralis om de ar
teria cervicalis. De migraine cervicale zou in de ar
teria cerebri posterior, dus in dit geval in een intra
craniele arterie, ontstaan, door prikkeling van de 
nervus vertebralis. Oorsuizen en duizeligheid zou 
door prikkeling van de plexus om de arteria auditiva 
interna ontstaan. 
Bij nauwkeurig onderzoek van onze patienten vin
den we dit syndroom niet zo zelden; vaak zijn het 
mensen, die vroeger aan de, meer in het voorhoofd 
gelokaliseerde klassieke migraine leden, en met het 
stijgen van de leeftijd en het optreden van cervicale 
artrose - tenslotte zijn we het enige zoogdier, dat 
z'n hele leven op z'n achterpoten moet lopen met 
aIle gevolgen van dien - verplaatst de migraine 
zich van voor naar achter. 
De spierspanningshoofdpijn, een letterlijke vertaling 
van "muscle tension headache", berust op langdu
rige contractie van de spieren die aanhechten op de 
galea aponeurotica, namelijk de nekspieren, de mm. 
temporales en de mm. frontales. 
De kracht waarmee de kauwspieren zich samentrek
ken, kan aanzienlijk zijn: hoeveel mens en tan den
knarsen niet in hun slaap, behalve aanspanning van 
de m. masseter geeft dit ook een aanspannen van de 
m. temporalis. Deze patienten klagen over een band, 
een kap (casque neurasthenique), doffe pijn in ach
ter- en voorhoofd. De muscle tension headache is de 
psychosomatose in zijn meest zuivere vorm volgens 
de definitie van Alexander en French: Een lijden 
als gevolg van een te lang volgehouden normaal 
fysiologisch begeleidverschijnsel van een psychische 
toestand. Dit in tegenstelling met conversie. De va
der der psychosomatische geneeskunde, Alexander, 
onderscheidt in "psychosomatic medicine" in de 
agressie drie fasen. 
De tweede fase is die van de vegetatieve voorberei
reiding van de aanval in fantasie: aleer ik iemand 
aanval, in oer-mens termen: "bespring", moet ik mij 

uiteraard een voorstelling maken van wat ik ga 
doen, mijn sprong berekenen enzovoort. 
De tweede fase is die van de vegetatieve voorberei
ding: de bloeddruk stijgt, het bloed stroomt sneller 
en naar de organen, die voor de aanval het meest 
behoefte daaraan hebben: spieren, langen, hersenen. 
De derde fase is de aanval zelf: de neuromusculaire 
fase. Remming van de eerste fase geeft volgens Alex
ander de migraine, van de tweede fase de hyperten
sie, van de derde fase de arthritische verschijnselen 
en zelf kunnen we nu gemakkelijk de muscle ten
sion headache in deze laatste groep plaatsen. Wij 
vinden dan oak dat de migraine-lijder niet begrijpt 
waarom hij zijn aanvallen op zondag krijgt, of op 
de dag dat de vakantie begint, maar dat de muscle 
tension-lijder zich er zeer goed van bewust is wat en 
wie hij zou willen aanvaIlen; meestal personen in 
eigen of aangetrouwde familie. De migraine-patient 
is als een in gevangenschap geboren leeuw, die 
nooit de steppe heeft geroken, de "muscle tension 
headache" -patient voelt zich eerder onmachtig, is te 
vergelijken met een gesarde kettinghond. 

Ik heb bij verschillende van mijn hoofdpijn-patien
ten de biografische anamnese opgenomen. Wolff 
geeft een karakterbeschrijving van de migraine-pa
tient als ambitieus, perfectionistisch, betrouwbaar, 
overdreven netjes, onbuigzaam, zuinig. Daarbij zich 
moeilijk aanpassend, verlangend naar waardering, 
conventioneel, zich zelden gevend in een persoon
lijke verhouding, vaak sterk afhankelijk van een van 
de oude.rs, va oral van de moeder; Wolff herleidt dit 
op een vroeg in de jeugd ontstaan gevoel van on
zekerheid. Vaak zijn zij bovendien intelligent. De 
genoemde eigenschappen, waarvan sommige herin
neren aan het anaalsadistische karakter van Freud 
- onder de vrouwelijke patienten vindt men vaak 
"Hausfrauenpsychose" - maken hen waardevolle 
leden van de samenleving. J uist onder academici, 
als researchwerkers "bijna aan de top", als chef de 
clinique, over het algemeen op plaatsen, waar zij 
het gevoel krijgen iets te presteren, wat zij oak 
doen, maar waar zij zo af en toe nag eens het klopje 
op de schouder krijgen wat ze zo nodig hebben, zijn 
deze mens en op hun plaats. Bekend is het verhaal 
van de geestelijke, die er tijdens zijn studie veel last 
van had, daarna dertig jaar als "vicar" vrij van pijn 
was en daarna benoemd tot bisschop, "barstte van 
de hoofdpijn". Men kan zich afvragen of - als Zeus 
geen oppergod was geweest, maar een subalterne 
godheid op de Olympus - Athene ooit zou zijn ge
boren. 
De patient met migraine, waarvan ik de status heb 
gegeven, is een freezer op een scheepsbouwwerf. 
Hij doet zijn werk graag, legt er een persoonlijke 
eer in zijn werkstukken zo goed mogelijk af te leve
ren, maar hij kan het niet verkroppen dat een ander 
meer opcenten krijgt dan hij. Zijn tempo ligt name
lijk laag, mogelijk door zijn grote zorgvuldigheid. 
Hij zegt letterlijk: "als je tach je best doet en niet 
loopt te slenteren of te praten, moel je tach je pro
centen krijgen, daar werk je tach voor". Een bele-
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yen dus van de relatie werk-Ioon in de kinderlijke 
sfeer. 
Een huisvrouw van 38 jaar met vier kinderen, onder 
behandeling wegens hoofdpijn, vertelt, dat, als de 
kinderen uit school komen, zij hun schoenen uittrek
ken in de gang, omdat het parket aIleen met kouse
voeten mag worden betreden. Ais de arts dat hoort, 
kan hij achter zijn bureau blijven: dit is migraine. 
Een andere patiente met hoofdpijn is een vrouw van 
31 jaar, met drie kinderen; ze doet 's avonds naai
werk. Oorspronkelijk om wat bij te verdienen. Ze 
doet het echter zo netjes en zo goedkoop, dat zij na 
korte tijd elke avond tot zeer laat zit te naaien. Van 
zichzelf zegt ze: "ik kan niet nee zeggen", ook zij 
zegt dat ze erg netjes is op haar huishouden. 
Een zeevaartscholier met typische migraine is een 
ijverige leerling; zegt zelf eigenlijk nooit vrienden te 
hebben gehad en ook geen ruzie met de andere 
jongens. Volgens de directeur van het internaat 
houdt hij zich wat afzijdig. 
De grote vraag is nu: zijn het karakter en de levens
houding van de migraine-patient, via het dience
falon oorzaak van de hoofdpijn? Is migraine dus een 
"psycho gene ziekte", een psychosomatische aandoe
ning? Alexander schrijft aan het slot van zijn ziekte
beelden steeds, dat hij ook patienten heeft gezien 
met het een of andere karakter in de ene of andere 
levenssituatie zonder het betreffende psychosoma
tische ziektebeeld. Ook hij neemt dus aan dat er een 
"somatisches Entgegenkommen" noodzakelijk is. Ik 
geloof ook weI dat er een lichamelijke dispositie 
moet zijn. Op twintig vaathoofdpijnlijders van deze 
serie yond ik bij negentien een voorkomen van 
hoofdpijn, soms anamnestisch typische migraine, bij 
naaste familieleden. Bij tien muscle tension-patien
ten slechts in zes gevallen hoofdpijn in de familie. 
Blijft dus het vraagstuk, waarom dan behalve de 
hoofdpijn, ook het karakter zoveel overeenkomst ver
toont. Misschien moeten we dat zo zien: de ietwat 
anaalsadistische "Streber', is in deze maatschappij 
niet zeldzaam, ik zou bijna zeggen "de cultuur 
vraagt erom", werkt het ontstaan van dit karakter 
in de hand. Misschien is het dus zo, dat men, als 
men dit karakter heeft en het kind is van een migrai
neuze vader of moeder, migraine-patient wordt. 
Komt het in de familie niet voor, dan is men een 
door en door fatsoenlijke, nette "Streber"; komt het 
in de familie weI voor en is men een wat slordig en 
zorgeloos mens, dan krijgt men het ook niet. Men 
heeft overigens weinig kans zo te worden als de 
moeder een typisch migraine-karakter heeft! 

Wat de conflicten van de muscle tension headache
patient betreft: zoals gezegd liggen deze vooral in 
de bewuste of bijna bewuste sfeer. 
Een vrouw van 36 jaar krijgt het na de dood van 
een kind met een congenitaal vitium cordis. 
Een meisje van 30 jaar, met een emotioneel defecte 
jeugd, krijgt het tijdens een uitzichtloos inwonen bij 
haar toekomstige schoonfamilie; uitzichtloos omdat 
het nog weI jaren kan duren voordat haar verloofde 
met haar trouwen kan of wil. 

Een patiente van 30 jaar, sterk gebonden aan haar 
familie, verdraagt het slecht, dat het huwelijk van 
een zusje dreigt te mislukken. 
Een patiente van 35 jaar, man afwezig in Nieuw
Guinea, kan haar dochtertje niet de baas. 
Een patiente van 29 jaar he eft het door huwelijk 
beter dan haar twee zusters, die bijna openlijk hun 
afgunst uiten. 
Ook hier zou men lang door kunnen gaan. Ret is 
niet no dig biografische anamneses op te nemen om 
deze conflicten te achterhalen. Zelfs op een druk 
spreekuur zijn deze dingen op te sporen. 

Een enkeIe woord nog over de therapie. Voor de 
vaathoofdpijn zijn dat natuurlijk medicamenteus de 
stoffen die vasoconstrictie geven, dus ergotamine 
en coffeine als injectie, als tablet, beter nog als sup
positorium met 2 mg tartras ergotamini, 50 mg phe
nobarbital en 200 mg coffeine. 
Ret geven van morfine lijkt mij een kunstfout. Ace
tosal heIpt meestal niet. Ter voorkoming van de aan
val kan men Bellergal geven, met de mogelijkheid 
voor ogen dat aIleen de phenobarbital hierin wat 
doet door ontspanning van de patient; verder nico
tinezuur, of histamine-injecties in stijgende dosering. 
Ik zag hiervan bij enkele volwassenen geen succes, 
bij kinderen daarentegen weI. De muscle tension
hoofdpijn reageert meestal weI op acetosal en beter 
nog op een combinatie van extractum belladonnae, 
phenobarbital en antipyrine in pillen profylactisch. 
Ret is voornamelijk phenobarbital dat hier heIpt. 
Wat nu de psycho-therapie betreft, het is natuurlijk 
niet zo, dat na het opnemen van de biografische 
anamnese de patient genezen is van zijn hoofdpijn. 
Wellukt het vaak de patient enig inzicht te geven in 
de eigen onzekere of agressieve instelling. Ret heeft 
in elk geval vaak tot gevolg, dat de patient zijn 
hoofdpijn beter accepteert, "weet te leven met zijn 
kwaal". Ret komt voor, dat een patient, die ons 
eerst bijvoorbeeld elke maand voor zijn hoofdpijn 
consulteert, na het opnemen van de biografische 
anamnese jaren wegblijft. Bij een huisbezoek we
gens een intercurrente ziekte blijkt, dat hij nog ge
regeld hoofdpijn he eft, maar hij geeft er minder 
om, hij voelt het niet meer als een bedreiging van 
zijn psychosomatisch evenwicht. 
Een tweede punt is of het nodig is de biografische 
anamnese, die uiteraard veel tijd kost, ongeveer zes 
uur per patient, op te nemen. Vaak is dat zeker niet 
nodig. In een of twee gesprekken van een uur kan 
soms veel worden bereikt. Ret is miss chien verstan
dig hier de "client-centered" benadering volgens 
Rogers toe te passen, waar de patient in de eerste 
plaats zelf beslist 6f hij voor psychotherapie wil 
komen en in de tweede plaats na elke zitting, of hij 
al dan niet zal terugkomen. De verantwoordeliik
heid en de dosering van de therapie liggen dus bij 
de patient zeIf. Er is dus minder kans dat we uren 
zoek brengen met een patient, die dit eigenlijk niet 
wil en waarbij het dus ook niet helpt. Een derge
lijke patient zal na het opnemen van de biografische 
anamnese des te meer gaan klagen. 
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