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De wegwijzer is bedoeld voor mensen met (ernstige)
hoofdpijnklachten. De wegwijzer heeft tot doel onder-
steuning te bieden aan hoofdpijnpatiënten in de diagno-
sefase en het daaropvolgende behandeltraject. Er staan
tips in ter voorbereiding op het bezoek aan de huisarts
of neuroloog. De wegwijzer bevat ook informatie over
het behandeltraject.  

De wegwijzer is een aanvulling op algemene patiënten-
rechten en algemene kwaliteitseisen rond veiligheid. De
informatie uit deze Wegwijzer is gebaseerd op de kwa-
liteitscriteria hoofdpijnzorg vanuit patiëntenperspectief.
De kwaliteitscriteria zijn in opdracht van de Hoofdpijn-
net ontwikkeld voor zorgverleners en geven aan wat
hoofdpijnpatiënten belangrijk vinden in de zorgverle-
ning en de stadia binnen het zorgproces. 
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Ga bij aanhoudende hoofdpijnklachten naar uw huisarts 

Er zijn veel mensen met hoofdpijnklachten. Bij een
deel van de hoofdpijnpatiënten kan een eenvoudige
pijnstiller zoals een paracetamol volstaan. Bij som-
mige mensen zijn de hoofdpijnklachten zo ernstig
dat een eenvoudige pijnstiller niet helpt. In dat geval
is het verstandig om uw klachten serieus te nemen
en naar uw huisarts te gaan. Desondanks maakt niet
iedereen de stap naar de huisarts. Heeft u echter re-
gelmatig last van ernstige hoofdpijn en bent u hier-
mee nog niet  eerder naar uw huisarts gegaan, maak
dan een afspraak met uw huisarts.

Heeft u regelmatig hoofdpijn die niet met een
eenvoudige pijnstiller te verhelpen is? Neem uw klach-
ten serieus en maak een afspraak met uw huisarts.

TIP
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Bereid uw bezoek aan de huisarts goed voor

Voordat u naar uw huisarts gaat, kunt u voor uzelf op
een rij zetten hoe vaak u hoofdpijn heeft, wanneer de
hoofdpijn optreedt, aan welke kant van uw hoofd u
hoofdpijn heeft, welke symptomen u (voorafgaand
en/of) tijdens een hoofdpijnaanval heeft, hoe lang een
aanval duurt en wat u doet om de hoofdpijnklachten te
verminderen. Schrijf deze punten op, zodat u zeker
weet dat u niets vergeet. Schrijf eventueel ook uw vra-
gen aan de huisarts op. 
U kunt ook een hoofdpijndagboek bijhouden om de be-
nodigde informatie bij te houden.

Neem iemand mee
Als u dat fijn vindt, neem dan iemand mee naar het ge-
sprek bij de huisarts. Twee mensen horen immers meer
dan één. U kunt uw partner meenemen, een familielid
of een bekende in wie u vertrouwen heeft.

Schrijf uw klachten en vragen op, zodat u niets
kunt vergeten. Neem iemand mee naar het gesprek met
de huisarts.

TIP



Het gesprek bij de huisarts

De huisarts zal verschillende vragen stellen om te ach-
terhalen welke soort hoofdpijn u heeft. Waarschijnlijk
kan de huisarts niet op basis van één gesprek een di-
agnose stellen. Soms vraagt de huisarts om een tijdje
een hoofdpijndagboek bij te houden. Hoofdpijnnet
heeft zelf een hoofdpijndagboek gemaakt. U kunt dit
dagboek gratis downloaden via de website www.hoofd-
pijnnet.nl. Het dagboek kunt u gebruiken om uw hoofd-
pijn in kaart te brengen.

Lichamelijk onderzoek
Een huisarts kan naast het stellen van vragen een alge-
meen lichamelijk onderzoek verrichten. Hierbij wordt uw
bloeddruk gemeten en worden een aantal neurologische
tests gedaan. Als uw bloeddruk goed is en u reageert
normaal op de tests, is de kans klein dat er een ernstige
oorzaak voor uw hoofdpijn is. Er zijn dan geen nadere
onderzoeken nodig.

Voorlopige of definitieve diagnose?
Heeft de huisarts een diagnose kunnen stellen van uw
soort hoofdpijn? Vraag dan of het een voorlopige of de-
finitieve diagnose is, wat de hoofdpijnsoort inhoudt en
welke behandelopties er zijn. Vraag ook of de huisarts
schriftelijke informatie over uw soort hoofdpijn en mo-
gelijke behandelingen heeft, of u eventueel kan verwijzen
naar een website met meer informatie (www.hoofdpijn-

net.nl). Zo kunt u thuis de informatie nog eens rustig
nalezen en nagaan of u alle informatie begrijpt.

Oorzaak
Veel mensen willen de oorzaak van hun hoofdpijn weten.
Vaak is er echter geen directe/concrete oorzaak aan te
wijzen. Soms is de hoofdpijn erfelijk bepaald.

Doorverwijzing
Kan de huisarts geen diagnose stellen of komt u er met
de huisarts niet uit? Vraag dan om een doorverwijzing.
Dit kan een neuroloog in het ziekenhuis zijn, die spe -
ciale aandacht voor hoofdpijn heeft. Of u kunt een door-
verwijzing vragen naar een hoofdpijncentrum. In een
hoofdpijncentrum werken neurologen met speciaal aan-
dachtsgebied voor hoofdpijn. Ook is er vaak een multi-
disciplinaire zorgstructuur. Meerdere disciplines kijken
dan naar uw hoofdpijnklachten. Kijk voor meer informa-
tie op www.hoofdpijncentra.nl.

Ga na of u een diagnose voor uw hoofdpijnklach-
ten kunt krijgen. Vraag vervolgens of het een definitieve
of voorlopige diagnose is, en welke behandelopties er
zijn. Vraag ook om schriftelijke informatie over de soort
hoofdpijn, of een verwijzing naar een website, zodat u
de informatie thuis rustig kunt nalezen.
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Behandelplan

Start de huisarts of neuroloog met u een behandeltraject?
De zorgverlener stelt samen met u het behandelplan op.
Uw ervaren klachten en beperkingen vormen het start-
punt voor het behandelplan. Vertel uw zorgverlener welke
kwaliteit van leven u ervaart en op welk terrein u knelpun-
ten of beperkingen ervaart. De zorgverlener zal willen
weten hoeveel last u van uw hoofdpijnklachten heeft.

Uw verwachtingen
Naast knelpunten zal de zorgverlener willen weten wat
uw verwachtingen ten aanzien van de behandeling zijn,
hoe uw persoonlijke situatie eruit ziet (heeft u bijvoor-
beeld een gezin of bent u alleenstaand), wat u zelf kunt
doen en welke behoefte aan ondersteuning u nodig
heeft.

Behandeldoel
Op basis van de verkregen informatie zal de zorgverle-
ner samen met u het behandeldoel bepalen. Wat zijn
uw wensen? Wilt u bijvoorbeeld aan het werk blijven,
ook al heeft u ernstige hoofdpijnklachten? Of wilt u er
kunnen zijn voor uw gezin? Wat zijn voor u haalbare
doelen? Bespreek deze doelen met uw zorgverlener. De
zorgverlener legt de behandeldoelstellingen vast in het
behandelplan.

Evaluatiemoment
In het behandelplan legt de zorgverlener ook evaluatie-
momenten vast. Bij de evaluatie kijkt u samen met de
zorgverlener hoe het met uw persoonlijke behandel-
doelstellingen staat. Als het afgesproken behandeldoel
niet is gehaald, kunt u met uw zorgverlener bespreken
aan welke extra ondersteuning u behoefte heeft, zodat
u het behandeldoel wel kan behalen. Of het kan zijn dat
u samen met de zorgverlener het behandeldoel moet
bijstellen.

Meer informatie
Meer informatie over een zorgplan kunt u vinden op:
www.mijnzorgveilig.nl, zie kopje samen beslissen, en
op www.kennispleinchronischezorg.nl, zie kopje gene-
rieke zorgplannen. 

Ga na welke beperkingen u in uw leven ervaart als
gevolg van de hoofdpijn. Bepaal in overleg met de zorg-
verlener wat uw wensen zijn en welk behandeldoel u wilt
behalen. Bespreek dit bijvoorbeeld met uw partner of
een goede vriend(in).
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Behandelopties

In het gesprek met uw zorgverlener zal naar voren
komen hoeveel last u van uw hoofdpijnklachten heeft.
De zorgverlener zal vragen of u medicatie gebruikt, en
zo ja, welke medicatie en welke dosis. Voor bijvoorbeeld
migraine bestaan er medicijnen om een migraineaanval
af te breken, maar ook om te voorkomen. Er zijn veel
verschillende medicijnen voor hoofdpijnklachten ver-
krijgbaar. Het is aan te raden om de medicijnen alleen
te gebruiken op voorschrift van uw arts. Kijk voor meer
informatie over medicijngebruik op www.hoofdpijnnet.

Hulp bij omgaan met hoofdpijn
Naast medicatie is een belangrijke factor hoe u omgaat
met uw hoofdpijn. Heeft u ernstige, chronische hoofd-
pijnklachten? Dan kunt u de zorgverlener vragen om u
te ondersteunen bij de acceptatie van uw hoofdpijn-
klachten. Ook kunt u de zorgverlener vragen hoe u het
beste  in uw dagelijks leven met uw hoofdpijn om kunt
gaan. 

Als u vindt dat uw huisarts, uw neuroloog of het hoofd-
pijncentrum onvoldoende steun kunnen bieden bij de
vraag hoe u het beste om kunt gaan met uw hoofdpijn,
dan kunt u vragen of de zorgverlener u kan doorverwijzen
naar een psycholoog of andere hulpverlener. Een moge-
lijke optie kan eventueel een revalidatiecentrum zijn.
 Revalidatiecentra kunnen een behandeling aanbieden

zoals bijvoorbeeld ook aan mensen met een chronisch
pijnsyndroom  wordt aangeboden. In die behandeling
kunt u leren omgaan met de gevolgen van uw hoofdpijn
in het dagelijks leven.

Vraag uw huisarts, neuroloog of zorgverlener in
het hoofdpijncentrum om steun bij het omgaan met de
gevolgen van uw hoofdpijn. Geven zij onvoldoende
steun? Vraag dan om een doorverwijzing naar een an-
dere hulpverlener, bijvoorbeeld een coach, psycholoog
of een revalidatiecentrum.

Introductie

Aanhoudende klachten

Bezoek aan de huisarts

Gesprek bij de huisarts

Behandelplan

Behandelopties

Uitleg over medicijngebruik

Alternatieve therapieën

Het behandeltraject

Kinderen

Meer informatie

Wegwijzer

7

TIP

http://www.hoofdpijnnet.nl


Vraag ook bij langdurend gebruik uitleg over medicijngebruik

Als u chronische hoofdpijn heeft, gebruikt u waarschijn-
lijk ook regelmatig medicatie. Bij het gebruik van tripta-
nen, maar ook bij pijnstillers zoals paracetamol en
Ibuprofen bestaat het gevaar van medicatieafhankelijk-
heid. Dat wil zeggen dat de medicatie nieuwe hoofdpijn-
klachten veroorzaakt. Vraag uw behandelend arts
daarom steeds om uitleg over het gebruik van de medi-
cijnen, over mogelijke bijwerkingen en over de afhanke-
lijkheid van de medicijnen die kan ontstaan. 

Uw behandelend arts kan u profylactica voorschrijven.
Omdat profylactica oorspronkelijk voor een andere aan-
doening dan hoofdpijn zijn ontwikkeld, kan het voor-
schrijven van deze medicatie vragen bij u oproepen.
Schroom niet om uw vragen te bespreken met uw be-
handelend arts. 

Gaat u op vakantie en gebruikt u regelmatig medicatie?
Vraag dan aan uw behandelend arts of hij u kan begelei-
den bij het medicijngebruik tijdens uw vakantie. Ook de
apotheker of hoofdpijnverpleegkundige (indien aanwe-
zig) kunnen hierbij een rol vervullen. Bij veel mensen
kan medicatieafhankelijkheid op de loer liggen, omdat
iedereen een fijne vakantie wil hebben. Om te voorko-
men dat u (te) veel medicijnen gebruikt, kunt u uw be-
handelend arts inlichten over uw vakantieplannen en
vragen of hij u wil ondersteunen bij het medicijngebruik.

Vraag ook bij langdurig gebruik van medicijnen
steeds om uitleg over uw medicatie, over moge-

lijke bijwerkingen, over goed gebruik van de medicatie
en over het voorkomen van medicatieafhankelijkheid.

Spreek met de zorgverlener direct een vervolgafspraak
af, zodat u na kunt gaan of bijvoorbeeld de voorgeschre-
ven medicatie voldoende werkt.
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Alternatieve geneeswijzen of therapieën

Het kan zijn dat u naast de voorgeschreven medicatie
op zoek gaat naar een andere geneeswijze die kan hel-
pen om van uw pijnklachten af te komen of te ver -
minderen. Als u gebruik maakt van alternatieve (of
aanvullende) geneeswijzen of therapieën dan dient u
uw behandelend arts wel hierover te informeren. De be-
handelend arts moet namelijk weten of de alternatieve
geneeswijze of therapie en de door hem voorgeschre-
ven behandeling elkaar  bijten. Soms kan de combinatie
van een reguliere therapie met een alternatieve genees-
wijze schadelijk zijn voor uw gezondheid! Informeer uw
behandelend arts daarom proactief over een eventuele
alternatieve geneeswijze. 

Informeer uw behandelend arts proactief over een
eventuele alternatieve geneeswijze of therapie. De be-
handelend arts kan dan beoordelen of de combinatie
van behandelingen elkaar bijt of niet.
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Heeft u vragen tijdens het behandeltraject? 

Tijdens het behandeltraject kunt u vragen hebben. Bij-
voorbeeld over de medicatie die u gebruikt, over bijwer-
kingen van medicatie of over uw hoofdpijnklachten. Bij
uw huisarts kunt u nagaan of u de huisarts zelf of de
praktijkondersteuner tussentijds kunt benaderen met
vragen. Bij de neuroloog of een hoofdpijncentrum kunt
u nagaan of er een gespecialiseerd hoofdpijnverpleeg-
kundige is bij wie u tussentijds terecht kunt met uw vra-
gen. Of misschien kunt u uw vragen rechtstreeks aan
de neuroloog stellen. Ga na wie, op welk moment, waar-
over en hoe (telefonisch of per email) het beste te be-
naderen is bij tussentijdse vragen.

Heeft u hele specifieke vragen over uw medicatie? Dan
kunt u het beste contact opnemen met uw apotheker. 

De praktijkondersteuner, verpleegkundige of apotheker
kunnen naar aanleiding van uw vragen eventueel aan-
geven dat het beter is om een afspraak te maken met
de behandelend arts.

Vraag aan uw behandelend arts bij wie u tussen-
tijds met vragen bijvoorbeeld over uw medicatie terecht
kunt, en op welke tijden en op welke wijze u vragen kunt
voorleggen. 

TIP



Kinderen en hoofdpijnklachten

Heeft uw kind chronische hoofdpijnklachten? En komt
u er met zijn of haar behandelend arts onvoldoende uit?
Kijk dan of er in uw buurt een ziekenhuis zit dat gespe-
cialiseerd is in de behandeling van hoofdpijnklachten
bij kinderen. In een dergelijk gespecialiseerd ziekenhuis
of hoofdpijncentrum zal niet alleen aandacht zijn voor
de behandeling van de hoofdpijnklachten, maar zal een
multidisciplinair team naar uw kind kijken. Ook de rol
van school, het gezin en de sociale omgeving zullen bij
de behandeling worden betrokken. Tijdig ingrijpen bij
uw kind kan zeer gewenst zijn, omdat kinderen nog
volop in ontwikkeling zijn.

Kijk op het volgende overzicht of er een ziekenhuis
met extra expertise voor de behandeling van kinderen
met ernstige hoofdpijnklachten bij u in de buurt is. Dit
overzicht is nog niet volledig, maar zal door Hoofdpijn-
net worden aangevuld.

-  St. Anna Ziekenhuis, Geldrop
-  St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht
-  St. Radboud Ziekenhuis, Nijmegen
-  De Kinderkliniek, Almere
-  Laurentius Ziekenhuis, Roermond
-  Tergooi Ziekenhuis, locatie Blaricum.
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Meer informatie?
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Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem dan contact op met Hoofdpijnnet. 

info@hoofdpijnnet.nl

Tel. 033 - 422 40 35
(maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur)

Hoofdpijnlijn: 0900 2020 590
(maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur)

De Wegwijzer voor hoofdpijnpatiënten is
een uitgave van Hoofdpijnnet.

Uitgevoerd door: 

Drs. C.J.C. Kalsbeek
Mr. M.M. Wewer
December 2016
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