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Wat is bekend?
 ▪ Het drinken van meer water lijkt bij sommige patiënten een 

positief effect te hebben op de frequentie van migraineaanvallen.
 ▪ Hier is nog geen wetenschappelijk onderzoek naar verricht.

Wat is nieuw?
 ▪ Het drinken van meer water had een klein, maar significant 

effect op de kwaliteit van leven van patiënten met chronische 
hoofdpijnklachten. 

 ▪ Ongeveer de helft van de patiënten in de interventiegroep 
gaf aan dat het drinken van meer water een vermindering hun 
klachten opleverde, versus 25% in de controlegroep. 

 ▪ Er was geen verandering in het aantal dagen met ten minste 
matige hoofdpijn. 

 ▪ Huisartsen kunnen patiënten met hoofdpijnklachten aanra-
den deze non-invasieve interventie voor een korte periode te 
proberen.
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Om die reden hebben we een gerandomiseerd onderzoek ge-

Methode
Onderzoeksontwerp

-

gen instructies over stressreducerende en slaapbevorderende 

strategieën. De interventiegroep ontving daarnaast het ad-

Patiënten

-

-

uitgeschreven patiënten en patiënten met te ernstige comor-

biditeit. De overgebleven patiënten kregen van de huisarts een 

uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Door mid-

-

gebleven patiënten nodigden we uit voor een nulmeting, die 

-

Samenvatting
Spigt M, Weerkamp N, Troost J, Van Schayck CP, Knottnerus JA. Effecten 
van extra water drinken bij hoofdpijn. Huisarts Wet 2012;55(6):246-9.
Doel Eerder gepubliceerde onderzoeken suggereren dat het drin-
ken van water een positief effect heeft op hoofdpijn, maar er is 
nog nooit een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek uitge-
voerd.
Methode Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. We inclu-
deerden patiënten als ze ten minste twee episodes van matige 
hoofdpijn of ten minste vijf milde intense episodes per maand 
hadden, en een totale vochtinname van minder dan 2,5 liter per 
dag. Beide groepen ontvingen handleidingen over stressbesten-
dige en slaapbevorderende strategieën. De interventiegroep 
kreeg daarnaast het advies om de dagelijks 1,5 l extra water te 
drinken. De belangrijkste uitkomstmaten waren het aantal dagen 
per maand met ten minste matige hoofdpijn en de Migraine 
Specifieke Kwaliteit van Leven (MSQOL) schaal.
Resultaten In totaal randomiseerden we 50 patiënten in de con-
trolegroep en 52 patiënten in de interventiegroep. Meer water 
drinken resulteerde in een significante verbetering van 4,5 punt op 
de MSQOL-schaal. Tevens rapporteerde 47% van de watergroep 
een verbetering van hun hoofdpijnklachten ten opzichte van 25% 
van de controlegroep. Het drinken van meer water resulteerde 
echter niet in relevante veranderingen in dagen met ten minste 
matige hoofdpijn.
Conclusie Gezien de geobserveerde positieve effecten lijkt het 
verstandig als huisartsen patiënten met hoofdpijn adviseren om 
voor een korte periode de non-invasieve interventie te proberen 
om te zien of ze verbetering ervaren.

Inleiding
Onlangs heeft men twee casereports gepubliceerd die sug-

gereren dat een tekort aan vocht een migraineaanval kan 

uitlokken.1-4

4 

-

zoek naar de effecten van het drinken van water op het aantal 

-

den lang 18 patiënten en observeerden we een gemiddelde ver-
5 Deze observaties 
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Gegevensanalyse
-

een multivariate lineaire regressieanalyse, waarin we de 

interventie en de aanvangsscore van die uitkomst als cova-

riabelen.9,10 Als patiënten uitvielen en geen follow-upmeting 

de effectmodificatie door interactietermen toe te voegen aan 

de multivariate regressieanalyse.

-

Randomisatie, interventie en blindering

ontvingen beide groepen geschreven instructies over stress-

bestendige en slaapverbeterende strategieën. Deze instructies 

lichten in de avond te dimmen. Patiënten die meer over het on-

-

lair zelfhulpboek over slaapstrategieën en een internetcursus. 

-

groep het advies naast hun normale vochtinname elke dag 

anderhalve liter water te drinken, gedurende een periode van 

delen van een halve liter over de hele dag te verspreiden. Om 

het enthousiasme te verhogen en de therapietrouw met be-

trekking tot het drinken van water te verbeteren, beschreven 

we kort de positieve ervaringen uit het voorgaande onderzoek.

in twee groepen waren ingedeeld en dat ze verschillende leef-

deelnemers waren niet op de hoogte van de hypothese van het 

-

versiteit Maastricht heeft het onderzoeksprotocol en de proce-

dure aangaande de toestemmingsverklaring goedgekeurd.

Metingen

aan

-

sodes te classificeren volgens de internationale classificatie 

van de International Headache Society (IHS).7

 

die men scoort op een vierpuntsschaal.8

-

naast gaven de patiënten op een tienpuntsschaal aan hoe-

effectmetingen hielden de deelnemers een 24-uurs drink-

na de randomisatie belden we de deelnemers om te vragen 

hadden ontvangen. De antwoorden scoorden we op een tien-

puntsschaal.

Berekening van de steekproefgrootte

Figuur  Stroomdiagram van de onderzoeksopzet
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Verwacht effect van het advies
De deelnemers uit de watergroep hadden significant meer 

tabel.)

Effecten van de verhoogde inname van water
-

hogen resulteerde in een gemiddeld verschil in de totale 

tabel 

2

-

van meer water resulteerde echter niet in relevante verande-

-

-

Beschouwing
Overzicht van de belangrijkste bevindingen

kleine maar significante verbetering van de kwaliteit van 

-

de controlegroep. Meer water drinken verminderde echter de 

Resultaten
Patiënten

-

-

figuur

ten minste één migraineaanval in de eerste maand van de 

tabel 1

-

des die we niet konden classificeren aan de hand van de IHS-

classificatie.

Tabel 2 De effecten van een toegenomen waterinname

Controlegroep
Gemiddelde ± sd
n = 33

Watergroep
Gemiddelde ± sd
n = 41

Geschat effect van water*
(95%-BI)

Totale vochtinname (ml)

 Baseline 1473 ± 439 1669 ± 502

 Follow-up 1667 ± 603 2590 ± 683 842 (559-1125)

Migraine specifieke kwaliteit van leven (20-80)†

 Baseline 61,5 ± 9,8 59,4 ± 9,8

 Follow-up 59,7 ± 11,3 62,1 ± 10,6 4,5 (1,3-7,8)

Percentage patiënten dat veel vooruitgang rapporteerde 25% 47% OR 2,6 (1,0-6,8)

Ervaren effect (0-10)† 1,2 ± 2,9 3,7 ± 3,3 1,4 (-0,1 - 2,6)

Dagen met ten minste matige hoofdpijn (per maand)

 Baseline 6,4 ± 4,8 7,1 ± 6,4

 Follow-up 4,8 ± 3,6 5,9 ± 6,7 0,17 (-1,3 - 1,6)

Dagen met hoofdpijn (per maand)

 Baseline 11,5 ± 6,6 12,5 ± 7,9

 Follow-up 8,7 ± 5,7 9,9 ± 7,9 0,36 (-1,5 - 2,2)

Uren hoofdpijn (per maand)

 Baseline 83,5 ± 70,8 116,3 ± 115,9

 Follow-up 68,0 ± 61,3 88,4 ± 99,9 -0,68 (-23,0 - 21,7)

Dagen waarop de patiënt medicatie gebruikt (per maand)

 Baseline 6,5 ± 5,4 8,1 ± 7,0

 Follow-up 5,3 ± 4,7 6,3 ± 6,0 -0,64 (-2,2 - 0,9)

* We hebben het geschatte effect bepaald door middel van multivariate regressieanalyse, waarbij we hebben gecorrigeerd voor verschillen in baselinescore.
† De vetgedrukte score is de gunstigste.

Tabel 1 Baseline-kenmerken

Controlegroep
n = 50

Watergroep
n = 52

Vrouwelijk 74% 69%

Leeftijd 45 ± 11 47 ± 9

Type hoofdpijn* % Gemiddeld aantal 
dagen/maand

% Gemiddeld aantal 
dagen/maand

 Migraine 52 2,7 48 3,8

 Migraine met aura 22 3,1 19 1,5

 Spanningshoofdpijn 62 5,5 56 5,1

 Andere 88 7,6 96 8,2

* Patiënten kunnen meer dan één type hoofdpijn hebben.
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Beperkingen van het onderzoek
-

zoek. Hoewel we de redenen van uitval niet systematisch heb-

ben vastgesteld, hebben veel uitvallers gemeld dat ze met het 

missing va-

lues

11 Aangezien 

er meer patiënten in de controlegroep uitvielen, is het waar-

drinken onderschatten.

 Hoewel er veel minder dan de beoogde 180 patiënten over-

bleven hadden we genoeg power om een significant verschil 

echter onvoldoende om de effecten van deze geringe omvang 

-

niet groot en verkeert het op de rand van net wel of net niet 

klinisch relevant.

-

geniteit van de onderzoekspopulatie. De huidige kennis over 

dit onderwerp is heel beperkt en het was daarom niet duide-

drinken van meer water. Om die reden hebben we getest of 

interventie hebben verzwakt.

Conclusie en implicaties 

rekening houdend met de eerder gedocumenteerde gevolgen 

van het drinken van meer water verwachten we dat sommige 

-

-

tie voor een korte periode aan te raden om te zien of ze verbe-

tering ondervinden. ▪
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