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Hoeveel mensen in een huisartspraktijk hebben weleens last van 
hoofdpijn? Welke patienten wenden zich daarvoor dan tot een 
hulpverlener en welke patienten proberen zelf iets aan hun 
hoofdpijn te doen? En tenslotte: wat doet men in het laatste 
geval? Deze vragen vormden het uitgangspunt voor een enquete
onderzoek in een platteland praktijk onder aile patienten van 16-
65 jaar. Vooral m nsen die klagen over zware en frequente 
hoofdpijn , bezoeken daarvoor hun huisarts. Van de hoofdpijnpa
tienten gebruikt 60 procent medicijnen tegen de hoofdpijn en de 
m ste menscn kop n dez middelen zelf. Opvallend was dat 
lecht 30 procent van de hoofdpijnlijders gebruik maakt van niet

medicamenteuze methoden om de hoofdpijn te bestrijden . 

Inleiding 

Hoofdpijn is een van de meest voorko
mende klachten in de bevolking. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat 
(aanzienlijk) meer dan de helft van de 
mensen "weleens" last heeft van hoofd
pijn. 1.S 

oplossing lOeken, en welke oplossing 
dat dan is. 

Deze vraagstelling is als voigt geoperati
onaliseerd: 
• Prevalentie. Hoeveel mensen hebben 
in de loop van een jaar last van hoofd
pijn? Doet het probleem zich vooral 
voor bij mannen ofvrouwen? Komt het 
vooral voor in bepaalde leeftijdscatego
rieen? 
• Hulpzoekgedrag. Welke hoofdpijn
patienten doen een beroep op de medi
sche professie en welke patienten pro
beren zelf hun klachten te vermin
deren? 

• Therapie en zelfhulp. Wat doet de 
patient aan zijn hoofdpijn? Daarbij 
worden de volgende mogelijkheden on
derscheiden: zelfmedicatie, medicatie 
op voorschrift van een arts, alternatieve 
medicatie en niet-medicatieve zelfhulp. 

Methoden 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in 
een plattelands-praktijk met een leef
tijdsopbouw die niet noemenswaard af
wijkt van de landelijke cijfers. 
Het materiaal is verzameld met behulp 
van een aan Waters ontleende enque
te. 28 Deze vragenlijst is lOwe I door 
Waters zelf, als later door Nikiforow and 
Hokkanen en Manzoni et al. gevali
deerd in die zin dat geen verschil werd 
gevonden tussen de antwoorden op de 
enquetevragen en de uitkomsten van 
een klinisch onderlOek.2 3 9 

In de enquete werd gevraagd naar het 
voorkomen van hoofdpijn gedurende 
het afgelopen jaar. Ter bepaling van de 
ernst van de hoofdpijn werd bovendien 
getnformeerd naar de aanwezigheid van 
een drietal kenmerken: de patient er
vaart zijn hoofdpijn gewoonlijk als 
"nogal ernstig" of "ernstig", de hoofd
pijn duurt gewoonlijk "een dag of lan
ger", en de patient kan zijn dagelijkse 
bezigheden "niet" of "in mindere mate" 
doen. Op grond hiervan zijn onder
scheiden: 
- zware hoofdpijn (aile drie de ken
merken); 
- tamelijk zware hoofdpijn (twee ken
merken); 
- tamelijk lichte hoofdpijn (een ken
merk); 
- zeer lichte hoofdpijn (wei soms 
hoofdpijn, maar geen van de drie ken
merken). 
Verder is onderscheid gemaakt tussen 

De huisarts wordt dan ook regelmatig 
geconfronteerd met deze klacht. Zo 
yond Morrell in een onderzoek waarbij 
gedurende een jaar in totaa121.098 con
sulten werden geregistreerd, dat hoofd
pijn de negende plaats innam op de lijst 
van nieuw gepresenteerde klachten. 6 

Bij een later onderzoek onder uitslui
tend vrouwen eindigde hoofdpijn zelfs 
op de zevende plaats. 1 Ook uit Neder
lands onderzoek blijkt het belang van de 
klacht hoofdpijn: Post stelde vast dat hij 
in een praktijk van 2500 patienten per 
jaar lO'n honderd maal werd geconsul
teerd wegens hoofdpijn; dat is gemid
deld eens in de twee it drie dagen. 7 

Figuur - Figure. De frequentie van hoofdpijn. Percentages (n =2234) - The frequency of 
headache. Percentages (n=2234). 

Niettemin hebben dergelijke cijfers 
slechts betrekking op het topje van de 
ijsberg: in veruit de meeste gevallen 
bezoekt een patient met hoofdpijn niet 
de dokter, maar probeert hij zelf iets 
aan zijn klacht te doen. In dit verband 
rijst de vraag, welke patienten met 
hoofdpijn de hulp van de huisarts inroe
pen, en welke patienten een andere 
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frequent ly ~ sometimes o never 

Women Age Men 

56·65 

40·55 

26·39 

18·25 

Total 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
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Synopsis 

Post D, Gubbels J. Headache in a 
general practice. A study of the signifi
cance of professional care and self
help. Huisarts en Weten chap 1985; 
28: 264·6, 278. . . 

lntroduction. Headache i one of the most 
common complaints of the population. 
Several studies have hown that (substan· 
tially) more than 50 percent of the popula
tion "occasionally" suffer from 
headache. I ' s In the vast majority of ca e , 
however, a patients with a headache will 
nOI present to the general practitioner but 
try to control the complaint by other 
means . 
The problem definition of thi tudy was: 
• Prevalence. How many persons are 
bothered by a headache in the course of a 
year? I the problem more common in men 
or in women? Is is especially common in 
certain age categories? 
• Help·seeking behaviour. Which 
headache patients appeal for help 10 the 
medical profession, and which patients try 
themselves to alleviate their complaint? 
• Therapy and self-help. What docs the 
patient do about hi headache? 
Methods. The material for this study was 
collected in a rural general practice with the 
aid of a questionnaire adopted from Wa· 
lers.) It contained question about the 
occurrence of headaches in the past year. 
To determine the everity of headaches, 
moreover, there were questions concerning 
three characteri tics: the patient u ually 
experiences the headache as .,rather 
evere" or "severe"; the headache u ually 

persist ,.one day or longer"; the patient is 
usually ,.unable'· or "not fully able" to 
perform day.to·day activities. On this ba is 
the following distinction was made : evere 
headache (all three characteri tic ), fairly 
severe headache (two characteri tics), fair· 
Iy slight headache (one characteristic) and 
very light headache (occa ional headache, 
but none of the three characteristics). 
Moreover, a distinction wa made between 
frequently (once a weck or more) and 
sometimes (less than once a week). 
This que tionnaire was sent to 2450 per ons 
aged 18-65 years. 

Results. The response wa very high: 92 
percent of the que tionnaires were 
returned completed. 
Prevalence. Three-quarters of the respon
dents had in the past year uffered from 
headache: 64 percent of the men and 84 
percent of the women. Headache was mo t 
frequent in the age category 26·39 years 
(figure) . The actual study population 
showed a female predominance, not only 
quantitatively but also qualitatively (sever· 
ity of headache) (table 1). The table also 
show a degree of correlation between the 
frequency and the everity of headaches. 
Help ·seeking behaviour. Of the per ons 
reporting occasional headaches , 12 percent 
of the men and 16.5 percent of the women 
presented to the general practitioncr. Only 
a few patient pre en ted to a specialist, and 
less than 2 percent sought alternative help. 
Especially tho e aged 40-55 sought profes
sional help ; only 12 percent of the youngest 
age group prescnted in urgery encounters . 
Both the sevcrity and the frequency of 
headaches detcrmined whether or not 
medical help wa sought (table 2). 
Therapy a/ld self-help. A total of 1125 
patients remedied their headache by 
medication. and the vast majority of this 
group (at least 50 percent of all headache 
patient ) bought non-prescription 
analgesics for this purpose (table 3). Vari
ous forms of non-medicinal elf-help ap
plied by patient are listed in /able 4. Table 
5 hows that the number of therapies ap
plied increased with increasing severi ty of 
the headache . 
Discussion. An interesting finding was that 
21 percent of the headache patients de
scribed their headaches as severe, and that 
10 percent of the total practice population 
reported severe headaches. The e patient 
in particular pre ented in surgery encoun
ters. There are consequently sound reasons 
for taking headache complaint seriou Iy , 
and to account in particular for possible 
fear of erious illness. I .ll 

Keywords: Family practice; Headache ; 
Profe sional care; Self-help. 
Address of first author: Kerkweg 72, 8091 
GB Wezep. The etherlands. 

Tabell- Table 1. De ernst van de hoofdpijn naar geslacht en frequentie. Percentages
Severity of headaches by sex and frequency. Percentages. 

Very slight 
Fairly slight 
Fairly severe 
Severe 

M 
(n=719) 

41 
24 
22 
13 

Sex 
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F 
(n=947) 

22 
23 
27 
28 

Frequency 

sometimes 
(n=993) 

39 
25 
21 
15 

often 
(n=673) 

16 
21 
32 
31 

Total 

(n=1666) 

31 
23 
25 
21 

vaak (een keer per week of meer) , soms 
(minder dan een keer). 
Deze vragenlijst is bezorgd bij 2450 
mensen van 18-65 jaar. 

Resultaten 

De respons was bijzonder hoog: 92 pro
cent van de enqueteformulieren werd 
volle dig ingevuld geretourneerd. 

Prevalentie 
Driekwart van de respondenten had het 
afgelopen jaar weleens last gehad van 
hoofdpijn: 64 procent van de mann en en 
84 procent van de vrouwen. 
Hoofdpijn komt het meest frequent 
voor in de leeftijdscategorie van 26-39 
jaar. Opmerkelijk is voorts de afname 
van de prevalentie met het stijgen van 
de leeftijd, in het bijzonder bij de vrou
wen (figuur). 
Als we ons verder beperken tot de 
eigenlijke onderzoeksgroep, zien we dat 
de vrouwen daarin niet aileen kwantita
tief, maar ook kwalitatief (de ernst van 
de hoofdpijn) de boventoon voeren (la
bell). Uit de tabel blijkt verder dat er 
een zekere reIatie is tussen de frequen
tie en de ernst van de hoofdpijn. Bijna 
tweederde van de patienten die vaak 
last hebben van hoofdpijn, heeft boven
dien last van min of meer zware hoofd
pijn. Het gaat hier in absolute zin om 
420 patienten, hetgeen bijna 20 procent 
van de totale praktijkpopulatie bete
kent. 

Hulpzoekgedrag 
Van de mensen die zeggen weleens 
hoofdpijn te hebben, heeft 12 procent 
van de mannen en 16,5 procent van de 
vrouwen de huisarts bezocht. Slechts 
enkele patienten hebben de specialist 

Tabel2- Table 2. De ernst c.q. frequen
tie van de hoofdpijn en het inroepen van 
professionele hulp - Severity and fre
quency of headaches and the seeking of 
professional care. 

Severity of headaches 
- very slight (n=505) 
- fairly slight (n=385) 
- fairly severe (n=422) 
- severe (n=354) 
Frequency of headaches 
- sometimes (n=1422) 
- often (n=244) 

Total (n=1666) 

Percentage 
seeking 

professional 
care 

4 
11 
17 
35 

12 
42 

16 
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Tabel3 - Table 3. De herkomst van de gebruikte analgetica, homeopathische middelen 
e,,! overige middelen. Percentages - Origin of the analgesics, homoeopathic agents and 
other remedies used. Percentages. 

Analgesics' Homoeo- Other Total 
pathic remediesb 

agents 
(n= 1055) (n=42) (n=428) (n= 1125) 

Bought without prescription 94 83 7 91 
From general practitioner 6 6 86 8 
From alternative source 11 7 1 

a Mainly: Chefarine-4, Aspirin, Aspro-Fizz, Saridon, APC. 
b Mainly antimigraine agents and tranquillizers. 

bezocht en nog geen 2 procent he eft 
alternatieve hulp gezocht. 
Vooral de 40-55-jarigen roepen profes
sionele hulp in; van de jongste leeftijds
groep komt slechts 12 pro cent voor 
hoofdpijn op het spreekuur. 
Zowel de ernst als de frequentie van de 
hoofdpijn zijn van invloed op het al dan 
niet inroepen van medische hulp (tabel 
2) In dit opzicht zijn er geen relevante 
verschillen tussen mannen en vrouwen; 
het zijn dezelfde categorieen die in de
zelfde mate hulp zoeken. 

Therapie en zeltbulp 
In totaal 1125 patienten gebruikten ge
neesmiddelen wegens hoofdpijn en de 
grote meerderheid van deze groep (of
wei: ruim de helft van aile hoofdpijnpa
tienten) koopt daartoe zelf analgetica 
(tabel 3). Homeopathische middelen 
worden gebruikt door bijna 4 procent, 
overige middelen (vooral anti migraine
middelen en tranquillizers) door nog 
geen 2,5 pro cent (tabel 3). Door een 
alternatieve arts voorgeschreven mid
delen worden zeer weinig opgegeven, 
maar hier moet wellicht rekening wor
den gehouden met onderrapportage. 
Het kwam overigens nauwelijks voor 
dat mensen medicijnen gebruikten uit 
meer dan een van de hier onderscheiden 
groepen. 

Tabel4 geeft een overzicht van de toe
gepaste vormen van niet-medicamen
teuze vormen van zelfhulp. Opvallend is 
dat zo weinig mensen zelfmassage toe
passen terwijl de applicatie van koude 
compressen in de vorm van ijszakjes op 

het temporale gebied in het geheel niet 
wordt genoemd. 
Uit tabel5 blijkt tenslotte dat, naarmate 
de hoofdpijn ern stiger is, meer manie
ren in combinatie worden toegepast. 

Beschouwing 

De prevalentie van hoofdpijn in ons 
onderzoek wijkt nauwelijks af van de in 
de literatuur opgegeven cijfers: 75 pro
cent van de mensen boven de 18 jaar 
he eft weleens hoofdpijn. 
Belangwekkend is de uitkomst dat 21 
procent van de hoofdpijnlijders spreekt 
van zware hoofdpijn, en dat 10 procent 
van de totale praktijkpopulatie frequent 
last he eft van zware hoofdpijn. 
Uit ons onderzoek blijkt dat 16 procent 
van de mensen met hoofdpijn naar de 
arts gaat. Dit is in overeenstemming met 
de percentages die in de literatuur wor
den genoemd. 2 10-12 Over het algemeen 
bleken de vrouwen meer op het spreek
uur te komen. 

Vooral patienten die vaak last van zwa
re hoofdpijn hebben, komen op het 
spreekuur. Er is dan ook aile reden om 
deze klacht serieus te nemen en daarbij 
in het bijzonder rekening te houden met 
de mogelijkheid van angst voor ernstig 
lijden, en daar ook naar te vragen. 1 13 

Uit het onderzoek van Packard blijkt 
verder dat patienten veel vaker gerust
stelling verwachten dan door de arts 
wordt vermoed: de dokters dachten in 
68 procent van de gevallen dat de hoofd
pijnpatient kwam voor medicijnen om 
de pijn te verlichten, terwijl dit bij 

Tabel 5 - Table 5. Het aantal toegepaste therapieen en de ernst van de hoofdpijn. 
Percentages - Number of therapies applied and severity of headaches. percentages. 

Number of Severity of headaches Total 
therapies 

very slight fairly slight fairly severe severe 
(n=505) (n=385) (n=422) (n=354) (n=1666) 

None 25 20 12 12 18 
One 67 65 66 57 64 
Two or more 8 15 22 31 18 
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Tabel4 - Table 4. Niet-medicamenteuze 
zelfhulp. Percentages (n=490) - Non
medicinal self-help. Percentages 
(n=490). 

Taking rest 
Seeking diversion 
Self-massage 
Heat application 
Other 

73 
12 
7 
4 
4 

slechts 20 procent van de patienten in
derdaad het geval was. 14 

De patienten blijken zonder voorschrift 
veel medicijnen te gebruiken, vooral 
analgetica. Ook deze uitkomst is in 
overeenstemming met de literatuur. 15-18 

Op het spreekuur dient hiernaar te wor
den gevraagd. 

Conclusie 

• Hoofdpijn komt veel voor. 
• Hoofdpijn geeft zelden aanleiding tot 
spreekuurbezoek. 
• De mensen die op het spreekuur ko
men, hebben last van frequente en zwa
re hoofdpijn. 
• Veel mensen gebruiken zelf genees
middelen tegen de hoofdpijn. 
• Weinig mensen proberen actief met 
zelfmassage hun hoofdpijn te be
strijden. 
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