
 

 

 

Tweede editie ‘Week van de Migraine’ zet symptomen in de kijker 

1 op 3 Belgische migrainepatiënten leest eigen symptomen verkeerd 

BRUSSEL, 8 MEI - Op 12 mei start in de Belgische apotheken de 2e editie van de ‘Week van de 
Migraine’ met als thema: ‘Migraine is meer dan hoofdpijn – herkent U de symptomen?’. Een 
recente bevraging wijst immers uit dat 1 op 3 Belgische migrainepatiënten het eigen ziektebeeld 
verkeerd interpreteert. Hier ligt een adviesrol klaar voor apothekers.  

Van 12 tot en met 17 mei organiseren apothekersverenigingen Ophaco en APB en 
patiëntenvereniging BVvHP met de steun van Novartis Consumer Health de 2e editie van de ‘Week 
van de Migraine’ in de Belgische apotheken. Dit jaarlijkse initiatief wil het brede publiek 
sensibiliseren rond migraine en de ziekte beter bespreekbaar maken – ook tussen patiënt en 
apotheker. Migraine wordt immers bij 48% van de Belgen niet vastgesteld door de dokter2. Voor 
apothekers is hier dus een cruciale adviesrol weggelegd.  

SYMPTOMEN HERKENNEN 

Migraine is in België een belangrijk maatschappelijk probleem. Eén op vijf Belgen1  krijgt ooit in zijn 
leven te maken met intense hoofdpijnaanvallen die de dagelijkse routine onmogelijk maken, 
verergeren bij inspanning en gepaard gaan met hetzij duizeligheid of braken, hetzij extreme 
gevoeligheid voor licht of geluid. Uit een recente bevraging door GfK2 bij bijna 1000 Belgen blijkt zelfs 
dat één op drie Belgen die in 2013 last dacht te hebben van hoofdpijn in werkelijkheid kampte met 
migraine. Dr. Bart Vandersmissen, neuroloog aan het Erasmus Ziekenhuis te Brussel: “Migraine geeft 
een complex ziektebeeld, komt soms voor in combinatie met andere hoofdpijnsoorten en kan 
uitgelokt worden door triggers zoals stress, bepaalde voedingsfactoren, slaapstoornissen of 
hormonale veranderingen. Daarom is de diagnose niet altijd eenvoudig.” 

De recente GfK-bevraging identificeert extreme gevoeligheid voor licht (82%) of geluid (74%), 
vermoeidheid (73%) en misselijkheid (48%) als de meest voorkomende migrainesymptomen. Verder 
rapporteren patiënten ook slaapproblemen (49%), stress (43%), duizeligheid (39%), 
evenwichtsproblemen (22%) en een verminderd gehoor (14%).  

 

1 Aanpak van migraine in de huisartsenpraktijk (2010). Domus Medica. 
2 Bevraging i.o. van Novartis Consumer Health bij 978 Belgen die hoofdpijn rapporteerden. Na bevraging 
werden 732 patiënten geklasseerd (volgens de criteria van de International Headache Society of IHS) als 
hoofdpijnlijder en 246 als migrainelijder.  

P3BE140412 
 

                                                           



 

ADVIESROL VAN DE APOTHEKER 

Bij gezondheidsproblemen geldt: geen effectieve behandeling zonder correcte diagnose. 48%3 van de 
Belgische migrainepatiënten liet zijn aandoening niet vaststellen door een arts. “Zonder hulp blijft 
het voor veel patiënten moeilijk om te onderscheiden wat ‘gewone’ hoofdpijn is en wat migraine,” 
zegt apotheker Alain Chaspierre, secretaris-generaal van de Algemene Farmaceutische Bond (APB).  

“Daarom is het belangrijk dat apothekers een eerste aanspreekpunt zijn. Zij kunnen correcte 
informatie verstrekken over migraine, patiënten helpen om de symptomen te herkennen en samen 
met hen een test doorlopen om vermoedelijke migrainelijders door te verwijzen naar een arts.” Om 
apothekers in hun actieve adviesrol te ondersteunen stellen de organisatoren van de ‘Week van de 
Migraine’ gratis een informatiebrochure, een migrainetest en een migrainedagboek ter beschikking 
in Belgische apotheken. In het migrainedagboek kan de patiënt gedurende enkele opeenvolgende 
maanden zijn hoofdpijnpatroon bijhouden. Migraine bestrijden is immers niet louter een kwestie van 
medicatie. Het komt er ook op aan de uitlokkende factoren te vermijden. Maar de waaier aan 
mogelijke ‘triggers’ is breed: vermoeidheid (47%), weersveranderingen (12%), airconditioning (8%), 
luchtdruk (11%), te veel schermtijd (12%), te veel eten (5%), te weinig vocht (12%), teveel alcohol 
(6%) of reizen (2%)4. Een dagboek kan overzicht bieden. 

EEN MISKEND PROBLEEM  

Een migraineaanval heeft een negatieve impact op de levenskwaliteit van de patiënt. Depressie komt 
globaal gezien drie maal vaker voor bij migraine- en hoofdpijnpatiënten5. Maar wanneer ze de 
symptomen herkennen, een correcte diagnose laten stellen en een aangepaste behandeling krijgen, 
dan hoeft migraine niemand in een slachtofferrol te duwen. “Migraine had in mijn schooljaren een 
enorme impact op mijn levenskwaliteit. Maar hoe langer hoe meer leerde ik de symptomen en de 
triggers herkennen, waardoor ik er rekening mee kon houden”, zegt Inge Vervotte, voorzitster van 
het VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) en Emmaus vzw en 
voormalig minister van Volksgezondheid.  

“Het is een lange en persoonlijke zoektocht, maar ziekte-inzicht kan je helpen om met migraine om 
te gaan en te beperken. Ik ben er van overtuigd dat correcte informatie een belangrijke stap is naar 
beterschap. Daarom vind ik een initiatief als de week van migraine zo belangrijk. Er is bewustmaking 
nodig over de aandoening en ze moet beter bespreekbaar worden." 

### 

 

 

3,4 Bevraging i.o. van Novartis Consumer Health bij 978 Belgen die hoofdpijn rapporteerden. Na bevraging 
werden 732 patiënten geklasseerd (volgens de criteria van de International Headache Society of IHS) als 
hoofdpijnlijder en 246 als migrainelijder. 
5 World Health Organization. Headache disorders. Fact sheet No277 [online] 2004. Available from: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs277/en/ [Last accessed: April 2014] 
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OVER DE PARTNERS VAN DE WEEK VAN DE MIGRAINE 
 
BVvHP – Belgische vereniging voor hoofdpijnpatiënten 
BVvHP is een jonge vereniging die oorspronkelijk ontstaan is uit de behoefte aan contact met 
lotgenoten van enkele clusterhoofdpijnpatiënten. Officieel is de vzw Belgische vereniging voor 
Hoofdpijnpatiënten opgericht in 2004 als Nederlandstalige afdeling van de Belgische Hoofdpijn Liga. 
Het hoofddoel van de Liga is wederzijdse hulp te organiseren tussen de patiënten onderling. De Liga 
wil ook het grote publiek (ook het medische circuit) op de hoogte brengen van de problemen van 
migraine en hoofdpijn in het algemeen. 
 
Algemene Pharmaceutische Bond (APB) 
De APB is de nationale federatie van zelfstandige officina-apothekers. Meer dan 4 publieke Belgische 
apotheken op 5 zijn hierbij aangesloten en worden er door hun lokale beroepsvereniging 
vertegenwoordigd. Naast de verdediging en de promotie van het beroep bij alle stakeholders van de 
gezondheidssector, biedt de APB aan zijn leden een brede waaier van diensten en middelen die hen 
ondersteunen in de dagelijkse uitoefening van hun beroep. Parallel ontwikkelt de APB talrijke 
researchactiviteiten en prospectieve studies voor het ontwikkelen van nieuwe diensten in de 
apotheek die een positieve bijdrage leveren tot de volksgezondheid. De APB kan rekenen op een 
honderdtal die allen eenzelfde doel voor ogen hebben: de meerwaarde van de zelfstandige officina-
apotheker ten dienste van de gezondheid van zijn patiënten ontwikkelen, valoriseren en 
ondersteunen. www.apb.be  

 
Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) 
De Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) is de erkende beroepsvereniging 
van ondernemingen met tot doel het verlenen van diensten, geneesmiddelen en andere 
gezondheidsproducten aan de patiënten en dit aan de meest correcte voorwaarden, binnen een 
netwerk van 620 voor het publiek opengestelde apotheken en meer dan 1.200 apothekers. OPHACO 
is lid van de Europese Unie der Sociale Apotheken (EUSA) (www.eurosocialpharma.org), die 2.000 
stadsapotheken verenigt die dezelfde waarden en doelen beogen. Ze bevinden zich in België, 
Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. www.ophaco.org  

 

Novartis wereldwijd  

Novartis AG levert oplossingen inzake gezondheidszorg die tegemoetkomen aan de voortdurend 
evoluerende behoeften van patiënten en van uiteenlopende gemeenschappen wereldwijd. Vanuit 
zijn hoofdzetel in het Zwitserse Bazel biedt Novartis een verscheiden productportfolio aan, die op die 
behoeften wil inspelen: vernieuwende geneesmiddelen, oogverzorgingsproducten, goedkopere 
generische producten, preventieve vaccins, diagnose-instrumenten alsook voorschriftvrije 
farmaceutische producten en diergeneesmiddelen. Novartis is de enige groep die op deze 
uiteenlopende gebieden een leiderspositie bekleedt. In 2012 boekte de Groep met zijn recurrente 
activiteiten een netto-omzet van 57,9 miljard USD. Circa 9,9 miljard USD (9,6 miljard USD onder 
aftrek van kosten voor waardeverminderingen en afschrijvingen) werd geïnvesteerd in R&D 
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(onderzoek en ontwikkeling). De Novartis-groep stelt 136.000 medewerkers te werk 
en heeft activiteiten in meer dan 140 landen. www.novartis.com  

Novartis in België 

In België bestaat Novartis uit meerdere divisies: Novartis Pharma (bestaande uit verschillende 
business units: Primary Care, Specialty Care en Oncology), Sandoz, Novartis Consumer Health en 
Alcon Eye Care. Met bijna 1.100 medewerkers beschikt Alcon in Puurs over de grootste fabriek voor 
visco-elastische materialen en oogdruppels ter wereld. Verdeeld over vestigingen in Vilvoorde en 
Puurs stelt de Novartis-groep 1.600 mensen te werk in België. Dankzij de groei en innovatie van de 
laatste jaren heeft de Novartis groep de eerste plaats behaald binnen de Belgische farmaceutische 
sector. www.novartis.be  

Wenst u meer informatie? Gelieve dan contact op te nemen met: 

Adriaan Snauwaert 
Ketchum 
02 550 00 53  
adriaan.snauwaert@ketchum.com  

### 
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