
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste lezer, 

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en voortgang 

van onze hoofdpijn onderzoeksgroep. In de afgelopen maanden hebben een drietal 

promovendi hun proefschrift succesvol verdedigd, hieronder een korte samenvatting van hun 

onderzoek. Daarnaast hebben wij afscheid genomen van Professor Michel Ferrari die met 

emeritaat is gegaan. Als laatste berichten wij over enkele recente publicaties en kondigen we 

onze nieuwe website over ons onderzoek naar RVCL-S aan. 

 

Recente promoties 

Dr. Judith Pijpers 

In Nederland alleen zijn er jaarlijks 50.000 mensen met chronische migraine, een ernstige 

migraine vorm, met minstens 15 hoofdpijndagen per maand waarvan  tenminste 8 migraine 

dagen. In haar proefschrift heeft Judith Pijpers onderzoek gedaan naar het klinische beloop, 

risicofactoren voor het ontstaan, de behandeling, en de onderliggende mechanismen van 

migraine chronificatie. De voornaamste risicofactoren van chronificatie bleken frequent 

gebruik van acute (hoofd)pijn medicatie, depressie en allodynie (tijdens een migraine aanval 

kan het aanraken van hoofd en handen als pijnlijk worden ervaren). Stoppen met acute 

(hoofd)pijn medicatie is de eerste stap in de behandeling van chronische migraine met 

medicatie overgebruik. De behandeling is succesvoller wanneer er begeleiding van een 

hoofdpijnverpleegkundige is. Botox behandeling tijdens de afkickfase is niet nuttig omdat het 

effect van staken van medicatie al enorm effectief is  (CHARM studie). 
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Dr. Robin van Dongen 

Biochemische veranderingen kunnen een 

belangrijke rol  spelen bij migraine. Robin 

van Dongen was specifiek op zoek naar 

signaalstoffen van de hersenen. Het 

hersenvocht van personen met migraine 

heeft een andere biochemische 

samenstelling dan personen zonder 

migraine.  In het tweede deel van dit proefschrift heeft van Dongen onderzoek gedaan naar 

visual snow. Personen met visual snow zien constant spikkels in het gehele gezichtsveld, alsof 

er een soort tv-ruis voor hun zicht is. Uit onderzoek blijkt nu dat zowel migraine me aura 

patiënten gevoeliger zijn, maar ook dat niet-migraine personen na het gebruik van bepaalde 

drugs deze klachten kunnen krijgen.  Er is op dit moment geen goede behandeling voor visual 

snow.  

Dr. Gerrit Onderwater 

Gerrit Onderwater vond in het bloed werden aanwijzingen gevonden voor een veranderd 

cholesterol metabolisme bij migraine patiënten. Daarnaast onderzocht hij met behulp van het 

opwekken van migraine aanvallen en speciaal MRI scan onderzoek (MR-spectroscopie) 

biochemische stofjes in het brein in aanloop naar en tijdens een opgewekte migraineaanval. 

Hierbij bleek dat GABA in de bepaalde hersengebieden toeneemt nog voordat de 

migrainehoofdpijn is begonnen, mogelijk als reactie op een verhoogde prikkelbaarheid van de 

hersenen. Onderzoek met een vragenlijst naar uitlokkende factoren (triggers) toonde aan dat 

patiënten aangeven dat alcohol, in het bijzonder rode wijn, aanvallen kunnen opwekken. De 

komende jaren gaan we meer onderzoek doen naar triggers. 

Emeritaat Michel Ferrari: 40 jaar bouwen aan 

migraine onderzoek 

Na 40 jaar is Michel Ferrari met emeritaat gegaan. 

Professor Ferrari heeft zich bezig gehouden met 

uiteenlopende vormen van hoofdpijn, met name 

migraine en cluster hoofdpijn. Hoewel hoofdpijn 

een zeer veel voorkomend probleem is, bestond er 

aan het begin van zijn carrière nauwelijks een 

wetenschappelijke traditie rondom dit onderwerp. Hij stond aan de wieg van de ontdekking dat 



 

er meerdere genetisch bepaalde vormen van migraine bestaan. Hij was betrokken bij diverse 

klinische onderzoeken naar nieuwe geneesmiddelen en interventies voor migraine en andere 

vormen van hoofdpijn. Zijn werk heeft sterk bijgedragen aan het inzicht dat migraine en 

verwante hoofdpijnvormen belangrijke beperkingen opleveren in het dagelijks leven voor een 

grote groep mensen. Hij heeft laten zien dat wetenschappelijk onderzoek vanuit de 

academische wereld een onmisbare schakel vormt om de last voor de vele patiënten met deze 

veelvoorkomende aandoening te verlichten. 

Recente publicaties 

Nieuwe genetische risicofactoren voor migraine 

Als onderdeel van een internationaal consortium van vooraanstaande migraine-

wetenschappers heeft het Leidse Hoofdpijn Centrum meegewerkt aan het identificeren van 

erfelijke (genetische) risicofactoren voor migraine. Er werden meer dan 120, waarvan 86 

nieuwe, genetische risicofactoren geïdentificeerd  die het risico op migraine verhogen. In deze 

genetische studie, een zogenoemde genoom-wijde associatie studie (GWAS), werd de 

genetische informatie van miljoenen genetische varianten van meer dan 100,000 migraine 

patiënten en ongeveer 770,000  controles vergeleken. Op deze manier werden genetische 

varianten geïdentificeerd die het risico op migraine verhogen. Een belangrijke bevinding was 

dat twee nieuwe associaties in de buurt van genen liggen die al het doelwit zijn van effectieve 

migrainemedicijnen. Dit suggereert dat er andere potentiële doelwitten voor geneesmiddelen 

kunnen zijn onder de gevonden risicofactoren.  

Deze nieuwe bevindingen hebben nog geen direct effect voor de patiënt. Je kan deze 

bevindingen namelijk niet gebruiken als een diagnostische test. Wel is dit onderzoek een 

belangrijke stap in het ontrafelen van de oorzaak van migraine wat tot nieuwe 

aangrijpingspunten voor behandeling gaat leiden. Tegelijkertijd kan best heel lang duren voor 

het zo ver is dat er een beter behandeling is. 

De studie is een gezamenlijke inspanning van onderzoeksgroepen uit Australië, Denemarken, 

Estland, Finland, Duitsland, IJsland, Nederland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk 

en de Verenigde Staten. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het blad Nature 

Genetics. 

  

https://www.nature.com/articles/s41588-021-00990-0
https://www.nature.com/articles/s41588-021-00990-0


 

Ander nieuws 

Nieuwe website RVCL-S onderzoek 

In het LUMC wordt ook onderzoek gedaan naar zeldzame erfelijke syndromen, 

waarbij migraine een onderdeel van de ziekte is. Een van deze syndromen is 

RVCL-S. Zie ook: www.rvcls.nl.  

Sokkenactie! Koop nu sokken en steun ons onderzoek 

Eerder onderzoek van ons heeft aangetoond dat vrouwen 

met migraine meer last hebben van koude voeten en 

daardoor slechter in slaap komen. Dit heeft weer nadelige 

effecten op migraine aanvallen. De koude voeten zijn ook 

een teken dat er bij migraine patiënten mogelijk meer aan de 

hand is met de vaatdoorbloeding. Herkenbaar? Heeft u of uw partner ook last van koude 

voeten? Om meer geld op te halen voor ons onderzoek zijn wij sinds kort gestart met de 

LUMINA webshop.  U kunt ons steunen door warme (van het merk SOXS) sokken te kopen met 

ons LUMINA logo! 

Social Media 

Volg ons ook op social media om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen over 

ons onderzoek! Klik op onderstaande iconen en wordt onze volger op instagram, linkedin en 

twitter! 

      

http://www.rvcls.nl/
http://www.hoofdpijnshop.nl/
https://www.instagram.com/hoofdpijnonderzoek/
https://www.linkedin.com/company/hoofdpijnonderzoek/
https://twitter.com/HeadacheLUMC


 

Als u de eerdere nieuwsbrieven niet heeft ontvangen, dan kunt u deze bekijken op onze 
website: www.hoofdpijnonderzoek.nl. 

Wilt u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geeft u dit dan alstublieft door  
via het e-mail adres: hoofdpijnonderzoek@lumc.nl. 

Gewijzigde contactgegevens?  

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u veranderingen van uw contactgegevens (e-

mailadres, telefoonnummer, adres, etc.) aan ons door zou willen geven via 

hoofdpijnonderzoek@lumc.nl. Zo kunnen wij uw gegevens actueel houden zodat wij u kunnen 

bereiken als u interesse heeft getoond in één van de onderzoeken. 

 

LUMINA/LUCA onderzoeksteam van deze nieuwsbrief: 

Neurologen: Prof. dr. G.M. Terwindt, dr. R. Fronczek 

(Arts-)onderzoekers: B.W.H. van der Arend, I. de Boer, R.B. Brandt, D.S. van Casteren, R.M. van 

Dongen, A.V.E. Harder, T.C. van den Hoek, K.M. Linstra, W.C. Naber, G.L.J. Onderwater, J.A. 

Pijpers, H.A.J. Spaink, I.E. Verhagen, S. de Vries Lentsch, A.E. Wilms.  

Voor een overzicht van alle medewerkers die bijdragen aan het LUMINA onderzoek kunt u hier 

terecht.

 

http://www.hoofdpijnonderzoek.nl/
mailto:hoofdpijnonderzoek@lumc.nl
mailto:hoofdpijnonderzoek@lumc.nl
https://www.lumc.nl/org/hoofdpijn-onderzoek/team/
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