
 

Jaarverslag Werkgroep Hoofdpijn 2019/2020 

 

Doelstelling werkgroep: 

De Nederlandse Hoofdpijn Vereniging is opgericht in 2000 uit een fusie van de Migraine Stichting en de 

Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV), als nationale afdeling van de International Headache Society. 

De NHV heeft sinds 2008 ook de status van werkgroep Hoofdpijn van de NVN. Ongeveer honderd 

academici – de grote meerderheid is neuroloog – met speciale interesse in hoofdpijn zijn lid. 

Doelstelling is het bevorderen van kennis en wetenschap rond het thema hoofdpijn. 

Bestuur: 

Samenstelling bestuur: Prof. dr. M.D. Ferrari, voorzitter; dr. W. M. Mulleners, lid; dr. J.A. Carpay, 

secretaris / penningmeester; E.G.M. Couturier, lid mede namens de VNHC; dr. G.M Terwindt, Voorzitter 

WAR; dr. A. Maassen vd Brink, lid. 

Het NHV-bestuur vergadert jaarlijks tweemaal in Utrecht. De laatste algemene ledenvergadering werd 

op 22 november 2019 in Utrecht gehouden, aansluitend aan de Wetenschappelijke Jaarvergadering. De 

volgende ALV (i.c.m. met de wetenschappelijke jaarvergadering) was gepland op 4 dec 2020 maar zal 

ivm Corona maatregelen virtueel moeten plaatsvinden. 

Bijeenkomsten: 

De 24e Wetenschappelijke Jaarvergadering was op vrijdag 22 november 2019 in Utrecht onder het 

thema: “Neuromodulation in Headache Management”. Programma: Headache Update: Basic Science 

door Antoinette Maassen van den Brink. Headache Update: Clinical door Hille Koppen. Vagus Nerve 

Stimulation in cluster headache & migraine door Ilse de Coo. Botulinum Toxin  door Gisela Terwindt. 

Sphenopalatine Ganglion Stimulation door Emile Couturier.Transcranial Magnetic Stimulation door Else 

Tolner. Occipital nerve stimulation door Frank Huygen & Poldi Wilbrink. Greater occipital nerve (GON) 

injections door Rolf Fronczek. Deep Brain Stimulation door Saman Vincke.  

Prof. Dr. P.R. Saxena Award and Lecture 2019: Eloisa Rubio voor haar publicatie in de British Journal of 

Pharmacology  ‘Characterization of binding, functional activity and contractile responses of the 
selective 5-HT1F receptor agonist lasmiditan’. 

Onderwijs:  

Boerhaave cursus voor AIOS neurologie: Hoofdpijn InZicht. Cursuscommissie: prof.dr. M.D. Ferrari; dr. 

G.G. Schoonman; mw. dr. G.M. Terwindt. Ca 25 AIOS neurologie nemen jaarlijks deel aan deze cursus. 

Omdat het lastiger blijkt om aios aan deze cursus te laten deelnemen, o.a. door de volle lokale 

onderwijsprogramma’s is besloten de cursus in 2020 en wellicht daarna ook, niet meer te organiseren. 

Onderzoek:  

In 2019 en 2020 werden drukkosten van diverse proefschriften op hoofdpijngebied gesponsord.  

Visie voor 2020-21: 

Voor 2020-21 is het belangrijkste nieuws op migrainegebied ongetwijfeld de komst van monoclonale 

CGRP (receptor) antilichamen. De NHV is nauw betrokken bij de afwegingen omtrent toelating tot het 

GVS en adviseert hierin het Zorginstituut. De NHV verwacht n.a.v. de komst van deze medicatie een 

flinke toename van de vraag naar neurologische migraine zorg en een toename van het aantal 

neurologen dat zich op migrainebehandeling wil resp. zou moeten toeleggen. 



 

Deskundigheidsbevordering van professionals, vooral neurologen, is dus een belangrijk thema voor de 

NHV. De Wetenschappelijke Jaarvergadering wordt goed bezocht en biedt sprekers van nationale in 

internationale allure. De Masterclass Hoofdpijn voor AIOs neurologie in het LUMC onder auspiciën van 

de Boerhaave cursusorganisatie was een ander initiatief om de vraag naar hoofdpijnzorg te kunnen 

opvangen. Helaas is in het Coronatijdperk het organiseren van traditionele nascholingen een extra 

uitdaging, en de volle onderwijsagenda’s voor aios hebben doen besluiten geen jaarlijkse cursus 
hoofdpijn meer aan te bieden. Naar verwachting zal de industrie met webinars etc. een sterke toename 

in het nascholingsaanbod voor migraine gaan verzorgen. 

De NHV ziet het ook als haar taak het brede publiek te informeren over hoofdpijn en de bijdrage van 

(neurologische) professionals op dit vlak, o.a. met de NHV-website 

(nederlandsehoofdpijnvereniging.nl). De NHV beschikt ook over de domeinnaam hoofdpijn.nl; het 

hierdoor binnenkomende verkeer wordt doorgeleid naar de NHV (professionals), de Hoofdpijn Centra 

(mensen op zoek naar zorg) en de patiëntenvereniging (mensen op zoek naar informatie over 

hoofdpijn). De NHV is partner in de campagne ‘Maak migraine een hoofdzaak’ en betrokken bij de 

Hoofdpijn Alliantie met o.a. de patiëntenvereniging HoofdpijnNet. 

De NHV zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan de NVN en andere organisaties in de zorg over 

het onderwerp hoofdpijn. Twee NHV bestuursleden (mw. Terwindt en dhr. Mulleners) zaten de 

Commissie Richtlijn Hoofdpijn/Migraine van de NVN voor, welke richtlijn in 2017 is vastgesteld. De 

NHV streeft naar een beperkte aanvulling van deze richtlijn m.b.t. de CGRP remmers voor migraine en 

op het gebied van clusterhoofdpijn. 

Overig: De NHV is een van de nationale afdelingen van de International Headache Society (IHS). Veel 

NHV leden zijn ook IHS lid. NHV bestuursleden mw Terwindt en prof. Ferrari hebben diverse (bestuurs-

)functies bekleed bij de IHS. Mw Maassen vd Brink vertegenwoordigt de NHV bij de International 

Headache Society en heeft zitting in de Board of Directors van de European Headache Federation (EHF). 

Dhr. Couturier vertegenwoordigt de NHV bij de EHF. 

 

Dr J.A. Carpay, neuroloog 

Secretaris NHV 


