Clusterhoofdpijn

Eenmalige goedkope injectie voor suicide headache
De techniek van lokale steroïdinjectie van de Greater Occipital Nerve (GONblokkade) is niet nieuw. Het gebruik ervan als profylactische behandeling van
clusterhoofdpijn is wel nieuw. Dr. Rolf Fronczek en collega’s van het LUMC
kregen onlangs van de Hersenstichting een beurs voor een dubbelblind
placebogecontroleerd onderzoek naar GON-injecties als eerstekeuzemiddel tegen
clusterhoofdpijnaanvallen (www.lumc.nl/hoofdpijn). “Er is maar één injectie nodig,
het is goedkoop en niet zo moeilijk te zetten.”

Korte berichten

medicatie in te nemen en regelmatig ECG’s te
maken, zoals is vereist bij verapamil-gebruik.

Eerder onderzoek
Verschillende onderzoeken toonden een
gunstig effect van GON-injectie als overgangsbehandeling in een heterogene groep patiënten die reeds orale profylactische medicatie
gebruikten. “Tot nu toe is de injectie vooral
getest bij patiënten die al veel andere medicijnen gebruikten of onbehandelbaar waren”,
voegt Fronczek toe. “Daarbij was de injectie een
soort laatste redmiddel. Dat gebeurde in slechts
enkele centra, dus niet als standaard behandelprotocol in alle ziekenhuizen, terwijl het juist
een aantrekkelijke nieuwe behandeling zou
zijn.” Er zijn echter geen onderzoeken gedaan
naar de eerstelijns profylactische behandeling
van een goed gedocumenteerde groep patiënten met episodische clusterhoofdpijn. Daarom
is deze behandeling niet opgenomen in de
(inter)nationale behandelprotocollen.

Betere zorg na lichte beroerte
Het Radboudumc is een onderzoek
gestart naar de ontwikkeling van nauwkeurige methoden voor het meten van
lichte evenwichtsproblemen na een
beroerte. Jolanda Roelofs, als promovenda bij het Donders Center for Medical
Neuroscience betrokken bij het project:
“Om het evenwicht te meten, laten we
proefpersonen op een speciale loopband verschillende testen doen waarbij
ze moeten proberen om zo normaal
mogelijk te blijven staan, of om een te
stap zetten. Daarnaast vragen we de
deelnemers om bij te houden hoe vaak
ze vallen en houden we het activiteitenniveau bij met een soort stappenteller.”
Het is de bedoeling dat de diagnose
van lichte evenwichtsproblemen uiteindelijk in fysiotherapiepraktijken zal
plaatsvinden.
Radboudumc, 8 mei 2018

GON- of placebo-injectie

Dr. R. Fronczek, neuroloog LUMC te Leiden

Clusterhoofdpijn is een van de meest pijnlijke aandoeningen en wordt ook wel ‘suicide
headache’ genoemd. De aanvallen gaan
gepaard met ondraaglijke unilaterale hoofdpijn, duren 15 minuten tot drie uur en kunnen
tot acht keer per dag optreden. Deze aanvallen vinden meestal plaats in periodes (clusters) van weken tot maanden, afgewisseld met
periodes van maanden tot jaren zonder aanvallen (episodische vorm). Bij 15-20% van de
patiënten treden de aanvallen aan de lopende
band op (chronische vorm).

Huidige behandelopties
De aanvallen worden behandeld met subcutane sumatriptan-injecties en inhalatie van
pure zuurstof. Profylactische behandelopties
zijn verapamil, lithium en topiramaat. Al deze
medicijnen hebben echter aanzienlijke bijwerkingen. De standaard eerstelijnsbehandeling is momenteel oraal verapamil, dat
wordt opgetitreerd tot 720 mg per dag. “Bij
clusterhoofdpijn moet verapamil notoir hoog
gedoseerd worden dat zelfs cardiologen daar
angstig van worden”, laat Fronczek weten.
Verapamil kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder palpitaties, bradycardie,

oedeem, gewrichtspijn en potentieel fatale
hartritmestoornissen. Gezien het risico op
hartritmestoornissen wordt geadviseerd om
tijdens die behandeling regelmatig een ECG te
maken. Een andere beperking van verapamil
is dat het enkele weken kan duren totdat via
titratie een effectieve dosis is bereikt.
Lithium en topiramaat hebben vergelijkbare,
zo niet meer slopende bijwerkingen die de
behandeling en kwaliteit van leven negatief
kunnen beïnvloeden. Daarom is er behoefte
aan een sneller werkende, effectievere en
beter getolereerde profylactische behandeling van clusterhoofdpijn.

Gebruik bij pijnsyndromen
Lokale GON-injectie wordt al sinds de jaren 60
van de vorige eeuw toegepast voor de behandeling van chronische lokale neuropathische pijn. In
de afgelopen jaren is er bewijs dat GON-injectie
effectief kan zijn als profylactische behandeling
van clusterhoofdpijn. In klinische studies met
GON-injectie traden alleen milde, lokale bijwerkingen op. Het effect treedt naar verwachting in.
Een enkele injectie geeft binnen enkele dagen
een effect dat enkele weken kan aanhouden.
Daardoor is het niet nodig om dagelijkse orale

In de aanstaande dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde studie gaan Fronczek
en collega’s van het LUMC GON-injectie evalueren als eerstelijns profylactische behandeling. Het primaire doel is de noodzaak
van hoge doses dagelijkse medicatie, zoals
verapamil, met bijbehorende bijwerkingen
te verminderen. Daarnaast wordt bekeken of
GON-injecties effectiever zijn dan een eerstelijns profylactische behandeling.
De studie is opgezet in samenwerking met
de patiëntenvereniging, Hoofdpijnnet, en de
Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra
(VNHC). De betrokkenheid van de VNHC is
nuttig vooruitlopend op de implementatie
van GON-injectie. “De bedoeling is dat we dit
niet alleen in Leiden gaan doen, maar in alle
hoofdpijncentra in Nederland. Daarbij moeten
we regelen dat het opgenomen wordt in de
DBC voor clusterhoofdpijn.”

Vervolgtraject
Indien dit onderzoek toont dat GON-injectie
effectief is als eerstelijns profylactische behandeling van clusterhoofdpijn, kan deze behandeling
geïmplementeerd worden in de (inter)nationale
protocollen. “Onze bevindingen zouden dan van
toepassing zijn op alle nieuwe patiënten met
episodische clusterhoofdpijn en reeds gediag
nosticeerde patiënten die zich presenteren met
een nieuwe episode van clusterhoofdpijn”, loopt
Fronczek vooruit op de uitkomsten.
Daarnaast is het is denkbaar dat bij andere
vormen van trigeminale autotomische cepha
lalgie, zoals SUNCT/SUNA en hemicranie, vergelijkbare effecten bestaan, hoewel daarnaar
nader onderzoek nodig is.
Drs. D. Dresden, wetenschapsjournalist
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Ysbrand van der Werf hoogleraar
functionele anatomie
Neurowetenschapper Ysbrand van
der Werf (1971) is per 1 mei benoemd
tot hoogleraar Functionele Anatomie
bij VUmc. Zijn onderzoek richt zich op
Cognitie en Cognitieve disfunctie, in
gezondheid en ziekte en op voorwaarden voor optimale cognitie, zoals slaap.
Van der Werf houdt zich bezig met het
meten en zichtbaar maken van hersenactiviteit door middel van beeldvormende
technieken en met het ontwikkelen van
experimentele methoden die bij verschillende aandoeningen kunnen worden
ingezet om verstoringen van cognitie
en de slaap tegen te gaan. Hij was tussen
2010 en 2015 lid van de Jonge Akademie
van de KNAW en bekleedt verschillende
posities in wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties. Ook is Van der
Werf auteur van het populairwetenschappelijke boek ‘Iedereen slaapt. Alles wat we
willen weten over onze nachtrust’.
VUmc, 1 mei 2018

Kempenhaeghe en PSV starten
samenwerking
Kempenhaeghe (Centrum voor Neuro
logisch Leer- en ontwikkelingsstoornis
sen) en profvoetbalclub PSV hebben
een samenwerkingsovereenkomst getekend op het gebied van ‘brein, leren en
bewegen’. Hiermee beogen ze meer
inzicht te krijgen in hoe kinderen leren
en optimaal hun mogelijkheden kunnen
benutten. Het bestuderen van aan de ene
kant kinderen met een gezond brein en
talent voor beweging en voetbal, en aan
de andere kant kinderen met een neurologische aandoening voor wie leren en
bewegen niet altijd vanzelfsprekend
is, moet leiden tot nieuwe inzichten en
methodieken op het gebied van diagnostiek en zorgverlening (Kempenhaeghe)
en voor de begeleiding en opleiding
binnen topsport (PSV). ‘Bouwen op de
capaciteiten van een kind’ is de gezamenlijke visie op de ontwikkeling van zowel
jeugdige sporttalenten als kinderen met
een neurologische aandoening.
Kempenhaeghe, 14 mei 2018
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