
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allereerst de beste wensen voor 2020! Wij hopen u ook dit jaar weer interessant nieuws over 
migraine te brengen. 
 
HDL-cholesterol en vetzuren bij migraine 
Onder leiding van het LUMINA team hebben 8 Nederlandse onderzoeksgroepen geprobeerd om 
een biomarker te vinden voor migraine. Deze studie, de grootste van zijn soort, kon worden 
verricht door het nationale samenwerkingsverband BBMRI-NL (Biobanking and BioMolecular 
Resources research Infrastructure The Netherlands). De resultaten van het onderzoek zijn 
beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology. In het bloed van migraine patiënten 
bleek het metabolisme (=stofwisseling) van HDL (=type cholesterol) anders te zijn dan bij niet-
migraineurs. Daarnaast bleek dat bij mannelijke migraineurs omega-3-vetzuren verlaagd waren. 
Deze bevindingen suggereren dat het HDL metabolisme mogelijk betrokken is bij de relatie tussen 
migraine en hart-en-vaatziekten. Toekomstige studies zullen de relatie tussen HDL en omega-3-
vetzuren en migraine verder moeten verduidelijken. 
 
Vragenlijsten verstuurd via CastorEDC 
Sinds kort gebruiken wij CastorEDC. Dit is een digitaal dataverzamelsysteem dat wij gebruiken voor 
sommige (vragenlijst)onderzoeken. Dit betekent dat u e-mails kunt krijgen van no-
reply@castoredc.com.  
Alle mails van ons zullen het LUMINA/LUCA logo hebben. Bij vragen en / of opmerkingen kunt u 
altijd mailen naar hoofdpijnonderzoek@lumc.nl 
Hieronder volgen drie vragenlijstonderzoeken die of wel recent zijn gestart, dan wel binnenkort 
zullen starten. 
 
Hormoononderzoek bij mannen met migraine. 
Geslachtshormonen lijken een belangrijke rol te spelen bij migraine. Er wordt bij migraine al veel 
onderzoek gedaan naar vrouwen en vrouwelijke hormonen. Er is nog niet zo veel bekend over de 
rol van hormonen bij mannen met migraine. Uit een klein onderzoek wat wij eerder verrichten bleek 
dat seks-hormoonwaardes net wat anders waren bij migraine mannen dan bij niet-migraine 
mannen. Recent is naar een deel van de LUMINA deelnemers een vragenlijst gestuurd om meer 
inzicht te krijgen hierin. Mogelijk zal u hiervoor nog benaderd worden. 
 
Cannabis 
Op de hoofdpijn polikliniek in het LUMC komen regelmatig vragen over het gebruik van cannabis 
en de invloed hiervan op symptomen bij migraine. Aangezien cannabis voor uiteenlopende 
klachten en in toenemende mate wordt gebruikt (zowel voorgeschreven door een arts als ‘over 
the counter’ verkrijgbaar bij bijvoorbeeld een drogist), is dit begrijpelijke vraag. Zo worden de 
bestrijding van misselijkheid en pijn (twee klachten die bij migraine ook regelmatig voorkomen) 
vaak genoemd als reden voor cannabisgebruik. Ook in de media is er aandacht voor het gebruik 
van cannabis en cannabisolie als (alternatieve) behandeling van migraine (Radar, 2 oktober 2017). 
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Zou cannabis een oplossing kunnen zijn voor de symptomen van migraine? En waarop berust deze 
werking precies? Om eerst een idee te krijgen van hoeveel patiënten met migraine cannabis 
geprobeerd hebben of nu gebruiken voor de behandeling van hun klachten, zullen we binnenkort 
een vragenlijst sturen naar een deel van onze LUMINA deelnemers. Mocht u deze vragenlijst 
ontvangen vult u hem dan vooral in! Op basis van de resultaten zullen vervolgonderzoeken naar 
migraine en cannabis gestart gaan worden. 
 
Opioïdencrisis en migraine 
Afgelopen jaar werd in de media uitgebreid aandacht besteed aan de ‘opioidencrisis’  in de 
Verenigde staten. Het gebruik van deze zware pijnstillers komt daar veel voor. Wij vragen ons af 
hoe dit in Nederland is, en dan met name onder hoofdpijnpatiënten. Binnenkort zullen we ook 
hierover een vragenlijst sturen naar een deel van de LUMINA deelnemers. Om een volledig en juist 
beeld te krijgen, willen u vragen mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek en de vragenlijst in te 
vullen; zowel als u dit type medicijn gebruikt, maar ook als u hiervan niets gebruikt!  U zult alleen 
een vragenlijst ontvangen, indien u heeft aangegeven benaderd te willen worden voor onderzoek. 
 
Nieuwe collega’s onderzoeksteam 
Enige tijd geleden zijn nieuwe collega’s gestart om het onderzoeksteam te ondersteunen. We stellen 
hun graag nog aan u voor. 
 
Aster Harder 
Vorig jaar ben ik gestart als arts-onderzoeker bij de hoofdpijngroep. Ik ben van jongs af aan 
geïnteresseerd geweest in wetenschappelijk onderzoek. Vanuit die gedachte ben ik biomedische 
wetenschappen gaan studeren. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ik juist de vertaling naar 
de patiënt miste en dat mijn hart lag bij de combinatie van patiënt én onderzoek. Daarom ben ik 
tevens geneeskunde gaan studeren. Hierbij heb ik een affiniteit voor de complexiteit van de 
neurologie ontwikkeld, juist in combinatie met de genetica en biochemie hierachter. Na mij studie 
ben ik eerst een jaar als arts-assistent op de klinische genetica aan de slag gegaan, waar patiënt en 
onderzoek nauw met elkaar verbonden zijn. Vervolgens kreeg ik de kans om binnen de 
hoofdpijngroep te werken als arts-onderzoeker. Binnen de hoofpijngroep richt ik mij op de 
vraagstelling waarom sommige mensen wel en andere geen migraine ontwikkelen. Ik doe hierbij 
specifiek onderzoek naar genetische en biochemische factoren. Hierbij probeer ik te achterhalen 
welke van deze factoren mensen meer vatbaar maakt voor het krijgen van migraine. 
 
Thomas van den Hoek 
Ruim een jaar geleden ben ik als arts-onderzoeker in het LUMC bij de Hoofdpijngroep. Mijn 
interesse voor wetenschappelijk onderzoek is ontstaan tijdens mijn studie geneeskunde. Ik heb 
toen aan verschillende medisch-wetenschappelijke projecten meegewerkt en maakte inhoudelijk 
kennis met de medische wetenschap. Na verschillende projecten, stages en een 
wetenschappelijke publicatie binnen het vakgebied nierziekten, heb ik tijdens mijn co-schappen 
besloten dat ik mij verder wilde gaan richten op het specialisme neurologie. Na het afronden van 
mijn studie geneeskunde ben ik gaan werken als arts-assistent neurologie. Gedurende deze 
periode in de kliniek kwam ik tot de conclusie dat ik mij ook graag weer zou willen richten op 
wetenschappelijk onderzoek. Als arts-onderzoeker houd ik mij bezig met de voorspelbaarheid van 
de migraineaanval. Ik bestudeer hiervoor de prikkelbaarheid van de hersenen door te kijken naar 
patronen in hersenfilmpjes (“EEG”) en hoe de hersenen reageren op bijvoorbeeld stimulatie met 
licht. Het doel is om veranderingen op te pikken die mogelijk een aanwijzing vormen voor een 
aankomende migraine aanval. Verder houd ik mij ook bezig met het klinische onderzoek naar 
nieuwe medicatie tegen migraine. 
 



 

Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hier. 

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

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

Twitter 
Sinds kort heeft onze onderzoeksgroep een Twitter account! Voor de nieuwste updates kunt u ons 
volgen via twitter.com/HeadacheLUMC. 
 
Gewijzigde contactgegevens?  
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u veranderingen van uw contactgegevens (emailadres, 
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: 
Dr. G.M. Terwindt, dr R. Fronczek, prof. Dr. M.D. Ferrari, neurologen 
I. de Boer, R.B. Brandt, D.S. van Casteren, I.F. de Coo, P.G.G. Doesborg, R.M. van Dongen, A.V.E. 
Harder, T.C. van den Hoek, D.A. Kies, K.M. Linstra, G.L.J. Onderwater, W.P. van Oosterhout, M.J.L. 
Perenboom, J.A. Pijpers, I.E. Verhagen, S. de Vries Lentsch, B.K.T Zick,  (arts)-onderzoekers.  
Voor een overzicht van alle medewerkers die bijdragen aan het LUMINA onderzoek kunt u hier 
terecht
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