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Met trots presenteren wij de eerste editie van:

 

Geachte lezer,

Welkom bij de eerste uitgave van NeurOnline.

Dit geeft u een compleet overzicht van alles dat er gebeurt op en in de 
(social) media op het gebied van migraine en algemene neurologie. 
Hiermee weet u wat er leeft bij uw patient en kunt u hier makkelijker 
op inspelen. Door gebruik te maken van de QR code kunt u het  hele 
artikel bekijken.

Wij horen graag wat u hiervan vindt en nodigen u uit om ons dit te 
laten weten via mijn directe mail adres. Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Ellen Loohuis
Brand Manager Migraine
Novartis Pharma b.v.

ellen.loohuis@novartis.com
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MIGRAINE

11 DECEMBER  2018 - TELEGRAAF 

Rookgordijn rond handbalster Groot

Nycke Groot liet zich heel even zien in het openbaar toen ze van de eetzaal naar haar 
hotelkamer liep. Er waren op de rustdag van dit EK handbal in Nancy vele vragen over de 
spelverdeelster van Oranje, slechts weinig antwoorden. De migraine-aanval die ze kreeg door 
de keiharde botsing met ploeggenote Debbie Bont is een feit, of dat gepaard ging met een 
hersenschudding werd niet over gesproken. Er is vooral voorzichtigheid rond Groot, al wordt er 
ook alles aan gedaan om de Oranje-spil klaar te stomen voor het duel tegen Noorwegen.

30 NOVEMBER – DE VOLKSKRANT

De worsteling van handbaltopper 
Nycke Groot: opgebrand, opgestaan 
en doorgegaan

De beste van de wereld, wie durft dat van zichzelf 
te zeggen? Nycke Groot uit het Noord-Hollandse 
Koedijk zeker niet. Het wordt voor haar gedaan 
door de gelouterde handbalcoach Olivier 
Krumbholz, de trainer van wereldkampioen 
Frankrijk. Hij draaide er deze week niet omheen 
in L’Équipe, het Franse sportdagblad. De 
Nederlandse handbalster is voor hem de beste 
die er momenteel rondloopt in internationale 
kringen.Dat ze af en toe lijdt onder migraine, 
heeft volgens haar te maken met lichamelijke 
stress. Klappen krijgen op het hoofd, als het lijf 

niet fit is. ‘Tijdens zo’n WK of 
dit EK staat er maximale stress 
op je lichaam. Voor dit toernooi 
ben ik fit. Ik ben nog langs 
de osteopaat geweest. Alles 
gecheckt. Het staat er goed 
voor.’

MIGRAINE

8 DECEMBER 2018 - ALGEMEEN DAGBLAD

Dit is waarom je hoofdpijn  
hebt na het eten

Vraag je jezelf ook af waarom je  
plots knallende hoofdpijn krijgt een kwartiertje 
na een lekkere maaltijd? Je bent niet alleen. Heel 
wat mensen hebben last van hoofdpijn na het 
eten, en daar zijn tal van verschillende redenen 
voor.

Alsof ze Motel Migraine in 
een filmpje heeft gestopt 

#migraine #motelmigraine 
#migraineiseenhoofdzaak

6 DEC – PHARMACEUTISCH WEEKBLAD

Bijna kwart miljoen mensen met recept van neuroloog

Een vijfde van de geneesmiddelen die Nederlandse apotheken in 2017 op recept van 
neurologen verstrekten, betrof anti-epileptica. Van alle specialistenrecepten nemen de 
neurologen 4% voor hun rekening. Dat zijn ongeveer een miljoen voorschriften, bedoeld voor 
230.000 patiënten. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.
Neurologen behandelen onder meer mensen met epilepsie, migraine en de ziekte van 
Parkinson. Het vaakst schrijven ze anti-epileptica voor. Die middelen maken 20% van hun 
recepten uit. Daarna volgen met een aandeel van 13% de dopaminergica. Dat zijn middelen 
die bij de ziekte van Parkinson het tekort aan dopamine in de hersenen tegengaan. De 
middelen uit die twee groepen kunnen worden beschouwd als typische neurologiemiddelen, 
omdat ze specifiek bij een neurologische aandoening worden ingezet. Dat geldt niet voor 
de daarop volgende twee geneesmiddelgroepen die neurologen veel voorschrijven: de 
antistollingsmiddelen en de antidepressiva, want die hebben veel bredere toepassingen.

NEURO NEURO
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21 NOV  - WWW.MIJNGEZONDHEIDSGIDS.NL
 Aangedaan gezichtsveld bij migraine 
gelinkt aan atriumfibrilleren

Voorafgaand aan een migraineaanval ervaren 
sommigen een visuele aura, waarbij vreemde 
vormen, blinde vlekken en lichtflitsen in het zichtveld 
waargenomen worden. Nou blijkt uit nieuw onderzoek 
van wetenschappers van de Universiteit van South 
Carolina dat zij mogelijk een verhoogd risico hebben 
op een onregelmatige hartslag ofwel atriumfibrilleren. 
De bevindingen zijn te lezen in het medische tijdschrift 
Neurology.
Niet eerder is het verband tussen 
atriumfibrilleren en migraine met 
visuele aura onderzocht. “Maar 
mocht het inderdaad zo zijn dat er 
een grotere kans op atriumfibrilleren, 
dan is dit goed te behandelen”, aldus 
onderzoeker Souvik Sen.

3 DEC  - INSTAGRAM

Lichtpuntje 

Migraine is een afschuwelijke ziekte, die mij een 
aantal dagen per maand helemaal lam legt en 
flinke impact heeft op mijn leven. Ik bagatelliseer 
het dus niet. . Maar hoe bizar het ook klinkt, 
tegenwoordig kan ik ook daar een lichtpuntje in 
zien. ..

5 DEC -  JAN MAGAZINE

Dit is waarom vrouwen vaker last 
hebben van migraine

Dat een migraine-aanval vervelend kan zijn, is 
nogal een understatement. Als je zo’n aanval 
hebt, is het vaak ook een kwestie van rustig aan 
doen en de aanval proberen uit te zitten of liggen. 
Wist je dat het drie keer vaker voorkomt bij 
vrouwen dan bij mannen? Dat dit vaker gebeurt 
bij vrouwen heeft niks te maken met aanstellen 
of een lagere pijngrens hebben. Het is te wijten 
aan hormonen, genen en omgevingsfactoren.

4 DEC - TIJD VOOR MAX 

Clusterhoofdpijn

Bij ernstige hoofdpijn wordt vaak gedacht aan 
migraine, maar clusterhoofdpijn is nog erger.  
@DrTedvanEssen legt uit wat het is en wat je er 
tegen kunt doen. #tijdvoorMAX

3 DEC - FACEBOOK

Patientenbijeenkomst Ter Gooi ziekenhuis

Tergooi besteedde deze week extra aandacht aan de 
impact van migraine. Op maandagavond 3 december 
vond in de Gehoorzaal van Tergooi locatie Blaricum de 
voorlichtingsbijeenkomst ‘Leven en 
leren met migraine’ plaats. Aan deze 
bijeenkomst werkte neuroloog Paul 
Bouma mee. 
Van 3 tot en met 9 december was op 
de polikliniek neurologie in Blaricum 
de foto-expositie ‘Twee gezichten – 
De impact van migraine’ te bezoeken.

30 NOV

’Leven en leren met migraine’.

Speciaal voor jongeren met migraine of 
andere ernstige hoofdpijnvormen en hun familie en vrienden houdt ziekenhuis Tergooi, locatie 
Blaricum, maandagavond de bijeenkomst ’Leven en leren met migraine’.

Sprekers zijn Esther Visser van Hoofdpijnnet, neuroloog Paul Bouma van Tergooi en Wouter van 
Helden, onderwijsadviseur en coach. Visser geeft antwoord op de vraag hoe jongeren een goede 
toekomst kunnen hebben met ernstige hoofdpijn. Bouma gaat in op de behandelmogelijkheden. 
Hoe gaat dit in zijn werk, is er nog kwaliteit van leven en wat zijn de voors en tegens van 
behandelen.

NEURO NEURO
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28 NOV - WWW.GO-RTV.NL

ZorgSaam maakt een hoofdzaak van migraine

Een week lang werd in ziekenhuis ZorgSaam Terneuzen aandacht besteed aan migraine. Met 
een informatiebijeenkomst in samenwerking met ZorgSaam-neuroloog Pascal Proot,  van het 
Hoofdpijncentrum en Hoofdpijnnet. Tijdens het eerste deel van de avond werd stil gestaan bij 
de behandeling van migraine door botoxinjecties, maar ook de combinatie werken en migraine 
werd toegelicht. Ook was er een expositie ‘Twee Gezichten’.

22 NOV 

LUMC Boerhaave Nascholing

Tijdens de cursus ‘Hoofdpijn, wegraking en slaapstoornissen’ zijn behandeld 
nieuwe behandeltechnieken, risicosignalen en actuele behandelrichtlijnen. 
De eerste presentatie over hoofdpijn gaf al veel interessante informatie. 
Wist je bijvoorbeeld dat in Nederland twee miljoen mensen last hebben van 
migraine, en dat deze neurovasculaire aandoening wereldwijd voorkomt bij 
een derde van de vrouwen? Of dat tension-type hoofdpijn wereldwijd de op 
een-na meest voorkomende belemmerende ziekte is

21 NOV - WWW.AMPHIA.NL 

Migraine is een hoofdzaak 
voorlichtingsbijeenkomst 
Amphia 

Op woensdagavond 21 november 
organiseerde de Vakgroep Neurologie 
in samenwerking met Hoofdpijnnet de 
voorlichtingsbijeenkomst ‘Migraine 
is een hoofdzaak’. Tijdens deze avond 
spreken twee van onze neurologen 
over migraine bij volwassenen en 
kinderen, wat de klachten bij migraine 
zijn en welke behandelmogelijkheden 
er zijn. Ook komt de ontwikkeling van 
hoofdpijn en migraine 
door de jaren heen 
aan bod en hoort u 
wat u zelf kunt doen 
om de regie over uw 
leven en gezondheid 
te houden.

3 NOV - TWITTER

Isala Ziekenhuis

Leven en werken met migraine: het thema van onze 
voorlichtingsavond. Neuroloog Rachel Zwartbol vertelt 
je graag over de laatste ontwikkelingen rondom 
migraine. Alex Schonewille van Adviespunt Werk vertelt 
hoe je werk en migraine kunt combineren.

Hoofdpijn is aanstellerij’ psycholoog Hilda Ypenga van 
@MMC samen met ervaringsdeskundige Esther Visser 
@Hoofdpijnnet in gesprek met mensen die leven met 
migraine en deze vooroordelen

The lancetFacebook

MigraineMasterclass: ‘Hoofdpijn komt uit mijn nek?’ 
Fysiotherapeut Jasper van der Sanden en neuroloog 
Laetitia Wagener in gesprek met mensen die leven 
met migraine. Gemist? Bezoek dan de tentoonstelling 
tijdens de Migraineweek

21 NOV - TWITTER 

Maxima Medisch Centrum – MigraineMasterclass

NEURO NEURO
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2 NOV 2018 - ELLE 

Maxime Cartens

Maxime Cartens werkte als accessoire-ontwerper voor Karl Lagerfeld, tot ze in 2014 geen parka kon vinden zoals 
zij hem wilde hebben, en hem besloot zelf te maken. Ze nam ontslag en trok er een jaar voor uit om de perfecte 
parka te maken. Ze noemde haar label Teym en werkt nog steeds op dezelfde manier: ieder jaar voegt ze één item 
aan de collectie toe, waar nooit iets uit gaat. Ze woont met haar man Gordon in Amsterdam.
 
De enige momenten waarop ik echt uitgeschakeld ben, is als ik migraine heb. Dat heeft me doen inzien dat ik 
ervoor moet zorgen dat mijn bedrijf ook door moet kunnen draaien als ik er niet ben. Een half jaar geleden heb ik 
mijn eerste werknemer aangenomen.

5 OKT – ARBO ONLINE

Zo ga je om met migraine op de werkvloer

Migraine op de werkvloer komt veel voor. “Als je als werkgever het gesprek aangaat met 
mensen met migraine, merk je hoe belangrijk het is dat ze zich gehoord voelen. De band 
tussen werkgever en werknemer wordt versterkt en zorgt voor meer motivatie en loyaliteit  
van de medewerker. Hier is iedereen bij gebaat.“
Dat zegt dhr. Nout Wellink, beschermheer van de vereniging Hoofdpijnnet. Migraine op de 
werkvloer is een groot probleem. In Nederland lijden ruim 2 miljoen mensen aan migraine. 
Deze mensen kunnen rond een migraineaanval niet of minder goed werken. Dit kost de 
Nederlandse werkgevers naar schatting 1,5 miljard euro per jaar.

8 OKT – ARBO ONLINE

Bas ter Meulen, neuroloog: 
‘Chronische pijn ernstig onderschat fenomeen’

“Oh, ik heb zo’n last van mijn rug, ik kan echt niet…” Het kan  
het begin zijn van een discussie tussen man en vrouw, 
werknemer en werkgever of zorgvrager en mantelzorger. 
Chronische pijn, ruim twee miljoen mensen in Nederland  
hebben ermee te maken. Bas ter Meulen is neuroloog bij het 
Zaans Medisch Centrum in Zaandam en ziet elke werkdag 
mensen met pijn in allerlei vormen, bijvoorbeeld lage rugpijn  
of migraine. Volgens de specialist is chronische 
pijn een ernstig onderschat fenomeen in de 
samenleving en moet er meer aandacht voor 
komen. http://www.rodi.nl/widgets/1448-
zaanstad/nieuws/1479310-bas-ter-meulen-
neuroloog-chronische-pijn-ernstig-
onderschat-fenomeen

10 DEC  – NPO3

Wat is migraine filmpje NTR

22 OKT - VIVA

Wat zijn de oorzaken van migraine 
en waarom hebben vrouwen er drie keer zo vaak last van?

Elke dag krijgen in Nederland 50.000 vrouwen een migraineaanval. Behalve dat het gruwelijk pijnlijk is, heerst er 
ook veel onbegrip over. Waardoor komt het en – misschien nog wel belangrijker – wat is ertegen te doen?
Even een paar feestelijke cijfers: een op de drie vrouwen krijgt ooit te maken met migraine. Dat is drie keer zo 
vaak als mannen. Migraine is het soort hoofdpijn dat niet weggaat met een paracetamolletje, twee gebakken 
eieren en wat frisse lucht. Nee, migraine zorgt voor een pulserende, kloppende pijn die uren, zelfs dagen kan 
aanhouden. Sommigen zien ook lichtflitsen: dan heb je migraine met aura. Daarnaast ben je vaak misselijk tot 
brakens aan toe en kun je geen licht of geluid verdragen. Wat dus voor velen neerkomt op bedarrest met de 
gordijnen dicht, totdat de hoofdhel weer voorbij is.

NEURO NEURO
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5 OKT - WWW.TROUW.NL

Vivianne Miedema:  
Je moet ook weer een keer op je bek gaan
 
Het WK in Canada werd een teleurstelling voor 
Miedema, die niet fit was (ze had vooral last van 
migraine-aanvallen) en in de vier duels niet een keer 
scoorde. Dat kwam haar op veel kritiek te staan. “Als je 
nu terugkijkt was het heel onrealistisch dat alle hoop 
op mij was gericht als 18-jarig huppeltrutje…

18 SEP - ISAMEDINA.COM

Schommelingen hormonen mogelijk van invloed op migraine bij vrouwen
 
Hormoonschommelingen in de periode van menstrueren zou een oorzaak kunnen zijn van 
migraine. Neuroloog Gisela Terwindt, van het LUMC en farmacoloog Antoinette van Haren-
Maassen van den Brink van Erasmus MC onderzoeken dit.

NPOFOCUS.NL

Tv npo focus

Ooit wel eens een migraineaanval gehad? De kans dat 
je als vrouw hier ‘ja’ op antwoordt, is drie keer zo groot 
als wanneer je een man bent. Vrouwelijke hormonen 

en de schommelingen daarvan zijn 
de boosdoener, blijkt uit recente 
onderzoeken. Waarom hebben we  
dat niet veel eerder ontdekt?

26 SEP - LIBELLE

Waarom sommige mensen hoofdpijn krijgen van regen
 
Regen en onweersbuien doen meer kwaad dan goed. Je wordt er niet alleen zeiknat van,  
regen kan ook nog eens migraine veroorzaken. Maar hoe kan het eigenlijk dat sommige 
mensen hoofdpijn krijgen van regen?  “Het is meestal een daling van de barometrische druk 
dat een verband heeft met hoofdpijn”, legt hoofdpijnspecialist dr. Jennifer Kriegler uit aan 
Cleveland Clinic. “Maar ook bij een snelle stijging van temperatuur kun je last krijgen van 
hoofdpijn. Voor anderen lijkt hoofdpijn weer gekoppeld te zijn aan onweersbuien.”

Lage druk
Onderzoek toont aan dat veranderingen in barometrische druk geassocieerd kunnen worden 
met migraineaanvallen.

Boek – Twee gezichten

Neuroloog Hans Carpay, ziekenhuis Tergooi ontving 
13-9 als erkenning voor zijn bevlogen gevecht tegen 
migraine, uit handen van Hottie Wiersma het eerste 
exemplaar van haar boek Twee gezichten. De impact 
van migraine.
 
Het boek Twee Gezichten. De impact van migraine 
geeft mensen met migraine de mogelijkheid om in 
korte tijd aan anderen duidelijk te maken hoe heftig de 
impact van migraine kan zijn op je leven, om wat vaak 
verborgen blijft in donkere slaapkamers zichtbaar te 
maken. 

De foto's en ultrakorte verhalen geven een inkijk in de 
betekenis van deze invaliderende hersenziekte, waar 
twee miljoen Nederlanders mee kampen.  
Ook geeft het professionals en mensen uit het netwerk 
van migrainepatiënten iets in handen om snel inzicht  
te krijgen in deze aandoening.

NEURO NEURO
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#MIGRAINE

Dag 7 van de migraine. Word er gek van.  
En geen “pil” die werkt

7 dec 2018
https://twitter.com/KMBRLVNVRVL/status/1070971739293798400

Migraine aanval nr 2 deze week  

dec 2018
https://twitter.com/ellenxfinesse/status/1068664092330733569

Weer vakantiedag aan migraine opgeofferd.  

dec 2018
https://twitter.com/bogeyorworse/status/1067756986241114113

6e dag migraine binnen tien dagen. Ik ga voor een 
wereldrecord!

dec 2018
https://twitter.com/SvenGerrets/status/1067793556214038528

5e migraine aanval deze maand,  
when does it stop pls

dec 2018
https://twitter.com/IneVerhaege/status/1067841575403827201

Zwaarste migraine aanval ever net wanneer ik weer 
1 dag aan het werk ben.. ik ga kapot zijn morgen en 
moet er nog 5 werken deze week 😭 pls help me
dec 2018
https://twitter.com/ellenxfinesse/status/1067621385420369920

Wanneer ik weer blij en vrolijk ben wanneer mijn 
normale leven weer beter gaat, komt de migraine het 
ALTIJD weer verpesten... En dat al meer dan 5 jaar 
lang...

dec 2018
https://twitter.com/iMelooon/status/1067530552058789888

De ene migraine aanval achter dandere😭 

dec 2018
https://twitter.com/justineloones1/status/1066955908037656577

Mijn buren zijn een feest aan het geven met super 
luide muziek net nu ik een hele dag migraine heb 
gehad. Pls send help.

dec 2018
https://twitter.com/dejonghlotte/status/1066449419837612032

Zo verheugd op een vrije dag om allerlei dingen van 
mijn to-dolijst af te werken, maar dankzij #migraine 
from hell heb ik de hele dag in bed en op de bank 
gelegen... #waardeloos

dec 2018
https://twitter.com/Hilde_PS/status/1066022493000007681

Dag begon met migraine aanval. Rest van de dag op 
bed. Omdat ik hele dag al aan het overgeven ben. Nu 
einde van de dag nog steeds beroerd— ziek

dec 2018
https://twitter.com/rieki43/status/1065632032221511682

Kijk een keer naar flikkerende kerstverlichting en je 
weet hoe migraine eruit ziet #kerst #migraine

8 dec 2018 
https://twitter.com/aniekveenstra/status/1071431074419482625

Goedemorgen allemaal ...
Zo’n ochtend dat je al een flinke tijd wakker bent 
maar heel stil blijft liggen in de hoop dat je migraine 
ook blijft slapen ... Helaas niet gelukt.
Nou ja, gaat wel weer over.
Fijne zaterdag

dec 2018 
https://twitter.com/BarbesSpeelt/status/1068785415564464128

Migraine marathon eindelijk over... ik zeg weekend

7 dec 2018 
https://twitter.com/barb_ervarea/status/1071160386479644677

Hallo daar, dag 2 met verwoestende hoofdpijn! 
#migraine

dec 2018 
https://twitter.com/TheSlowWriter_/status/1069132695739998208

M’n lichaam protesteert al enkele maanden en als 
klap op de vuurpijl kwam daar gisteren en vannacht 
nog een mooie migraine overheen. Vakantie is 
nabij....

dec 2018 
https://twitter.com/N_Brinkhuis/status/1070060501118410752

Moet zoveel doen maar heb harde migraine aanval 
IK ZIE weer helemaal niks dit is een reden om te 
slapen

dec 2018 
https://twitter.com/hykuoh/status/1071075698138320897

Na een maand geen migraine. Is het daar weer! 
Twas te mooi om waar te zijn

dec 2018 
https://twitter.com/LoreComeine/status/1069344303711956998

Je weet pas echt dat ik migraine heb als ik 
meer interesse toon in mijn zetel dan in mijn net 
aangekomen Zalandopakketje.

dec 2018 
https://twitter.com/SyskeDelmotte/status/1068400194147049477

Boodschappen voor het weekend zijn ook weer in 
huis  #migraine #motelmigraine

dec  2018 
https://twitter.com/zinnigs/status/1050772827106885632

Ik heb het 10 dagen vol gehouden zonder #migraine 
maar het is weer zover

dec 2018 
https://twitter.com/SweetLakeB/status/1069194910266531840

Ik vond het vroeger vaak maar lastig om om te gaan 
met mensen die altijd wat hadden. Inmiddels voel 
ik me zelf zo iemand. Vandaag was het weer een 
migraine aanval. Stom lichaam

dec 2018 
https://twitter.com/ibomwnl/status/1069268680108855296

NEURO NEURO
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Vanmorgen vroeg weer wakker geworden met 
migraine. En kan niet meer slapen. Dagje helemaal 
niks maar weer en dan hopelijk vanavond in staat om 
die 3 uurtjes te werken.

dec 2018 
https://twitter.com/SweetLakeB/status/1065500379620741121

De hele dag al hoofdpijn... kan niets anders dan plat 
liggen...  #Migraine

dec 2018
https://twitter.com/Gianni_Beckers2/status/1060544759155056641

Met gierende migraine op bed en de gemeente die 
vandaag alle bestrating om het huis gaat verleggen. 
Ik heb zin om dingen uit het raam te gooien.

dec 2018 
https://twitter.com/JojanTekent/status/1060810256618545153

Vergeten hoe overdreven pijnlijk mijn migraine  
kan zijn

dec 2018 
https://twitter.com/delegrange_m/status/1060921100534714368

Wat een genot!!! Mijn migraine heeft het opgegeven 
voor nu.... #icanseeclearlynow

dec 2018
https://twitter.com/kluizenares/status/1059823985834237953

Met migraine gaan slapen, nog zieker wakker 
geworden & we moeten ook nog eens werken

dec 2018 
https://twitter.com/RediMangTrennie/status/1059704108431654912

Een migraine kan echt alles verpesten...

dec 2018
https://twitter.com/JuliaWroona/status/1059746369521545217

Migraine, afzien en er niets tegen kunnen doe

dec 2018 
https://twitter.com/RobinSmets21/status/1058401907486744576/photo/1

Wat zijn sommige mensen toch onwetend? “Ik dacht 
dat je geen migraine had want toen ik je zag merkte 
ik niks aan je. Toen had je vast geen aanval.” Nee 
inderdaad, tussen de aanvallen door zijn migraine-
patiënten net mensen

dec 2018 
https://twitter.com/SweetLakeB/status/1059796405483683840

Na 12 dagen van migraine- naar hoofdpijnaanval en 
weer terug ging het monster vandaag eindelijk aan 
de wandel. Hallelujah! #lichtpuntje

Zo’n dag dat iedereen buiten geniet van het 
#zomerweer en ik het zo donker en stil mogelijk  
wil hebben #migraine

dec 2018 
https://twitter.com/Juulsboekwinkel/status/1051063243035340802

Ik kan de klok erop gelijk zetten: Hallo 
menstruatie....halloooo migraine

dec 2018
https://twitter.com/BiancaPinkitnl/status/1050417451966578688

Migraine en een huilend kind in de overvolle trein ik 
ga dood

dec 2018 
https://twitter.com/geagiteerd/status/1050003739464146945

Wat een rotnacht! Migraine, snurkende man... ik 
had moordneigingen! Natuurlijk niet uitgevoerd! 
Vannacht slaap ik dus apart! Mijn lichaam doet zo’n 
pijn... kom gewoon niet aan mijn rust toe. #pt

dec 2018 
https://twitter.com/YuStSoMe/status/1050269872637308933

Zit met migraine in de trein en iemand doet zojuist 
parfum op!

dec 2018 
https://twitter.com/SuzanKemperman/status/1050354332955230208

Migraine is gewoon het ergste dat bestaat

dec 2018 
https://twitter.com/M_CBarth/status/1048289217070202880

Misschien moet ik een hand afhakken zodat ik m’n 
migraine niet meer voel. #prettysmart

dec 2018 
https://twitter.com/Epestheper/status/1058414902853939200

Daar is het weer, die vreselijke migraine. Ik nodig je 
nooit uit en toch kom je zomaar.

dec 2018 
https://twitter.com/iameliushi/status/1058706179470311431/photo/1

Ik heb al 5 dagen aan een stuk migraine en I think 
I’m dying x

dec 2018 
https://twitter.com/margauxvrbr/status/1053927071116943361

Migraine, migraine en nog eens migraine.
O, heb ik al gezegd migraine?

dec 2018
https://twitter.com/iameliushi/status/1052993619664232448

Een dag zonder migraine zou toch wel tof zijn... 

dec 2018 
https://twitter.com/BVercautere/status/1052654506100449280

Gaan slapen met migraine en opstaan met migraine 
fuck yeah

dec 2018 
https://twitter.com/Luna_Rouges/status/1052425054544367617

Al vier dagen migraine —> misselijk, doei sociale 
media. I’m out 

https://twitter.com/KayleeNaudts/status/1065211557666263040

Ook weer een fikse migraine aanval vandaag

dec 2018 
https://twitter.com/DutchLittleOne/status/1064591363470225408

Oke, maar 1 dag migraine was echt méér dan 
genoeg geweest

dec 2018
https://twitter.com/Evelienjckrs/status/1064204193593008134

Ik wou studeren maar toen nam migraine over

dec 2018
https://twitter.com/steffidelaere_/status/1063871399708844032

Dag 9 met migraine.... jullie zijn getuige van mijn 
langste aanval ooit...

dec 2018
https://twitter.com/kluizenares/status/1062681309934428160

Het heeft lang geduurd maar hey hallo migraine 
aanval! 

dec 2018
https://twitter.com/LisaWyllinck/status/1061926318969905152
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TWITTER#MIGRAINE TWITTER#MIGRAINE

#MIGRAINE

#MIGRAINE

Ik sprong vanochtend om 9.00 uur mijn bed uit, 
omdat ik niet de halve dag in m’n bed wilde blijven 
liggen en juist nuttige dingen wilde doen vandaag. 
Om 13.00 uur lag ik er weer in door migraine. Je kan 
niet altijd krijgen wat je wenst. #zondag

dec 2018
https://twitter.com/gewoonsuusdus/status/1048964684844556288

Vandaag de hele dag migraine gehad. Excuus als je 
mij probeerde te bereiken.

dec 2018 
https://twitter.com/ajvdn/status/1042859865377529856

Flinke migraine aanval sinds vannacht, ben toch 
altijd minder van schokbeton dan ik hoop.  
Nu proberen wat te drinken en het binnen te houden,  
ik ben er wel aan toe.

dec 2018 
https://twitter.com/Jennekepenneke/status/1042073035312902145

Knallende migraine.
Zelfs het geklets beneden van de kinderen is me al 
te veel..

dec 2018 
https://twitter.com/KanDatOok/status/1040982190966951937

Migraine is niet gewoon een beetje hoofdpijn hebben!
#migraine #hoofdpijn #pijnzorg

dec 2018 
https://twitter.com/pijnzorgactief/status/1065960468588740613

Migraine is voor iedereen anders. Daarom kan 
het fijn zijn om migrainepatiënten te vragen 
naar hun ervaringen. Gebruik dan één van deze 
gespreksstarters!

dec 2018
https://twitter.com/WOMENInc/status/1049944124378533888/photo/1

Mijn hoofd slaat alle kanten op , een hels pijngevend 
lawaai bonst er dooreen , dat noemt men wakker 
worden met  “zware migraine” ook een goeie 
morgen

dec 2018 
https://twitter.com/de_rolande/status/1048466551962255360

Oboj, het is zo’n heerlijk zonnige, warme 
nazomerdag waarvan je hoopt dat de herfst er vol 
mee zit! 

Dus wie ligt er misselijk en met koppijn op de bank? 
Moi... 

dec 2018
https://twitter.com/Schrijver_Laura/status/1048120235491057664

Beste mensen, migraine maakt dat de winkel 
vandaag niet open zal zijn, excuses

dec 2018
https://twitter.com/relaykortrijk/status/1045193968139595776

“Vrouwen die regelmatig #migraine hebben – dit is 
een tot twee keer in de maand...” Oh ok. Benieuwd 
hoe ze mijn frequentie noemen dan.

dec 2018
https://twitter.com/AtypistAnne/status/1045414821049585664/photo/1

Mensen die zeggen dat migraine ‘niet zo erg is’ 
hebben het gwn nooit gehad, want ik zou nu letterlijk 
met van alles op mijn kop kloppen of innemen om 
van de helse pijn af te zijn 

dec 2018
https://twitter.com/LucyDemoulin/status/1045637190536040449

Migraine bespreekbaar maken is enorm belangrijk. 
Ken je iemand met migraine, maar weet je niet zo 
goed hoe je er over kan beginnen? Of ben je bang om 
het verkeerde te vragen? Probeer deze vraag eens! 
#migraineiseenhoofdzaak 

dec 2018
http://www.migraineiseenhoofdzaak.nl
https://plus.google.com/+WomenincNl/posts/PdXizCGYQgc

Migraine is een echte vrouwenziekte.
Weet jij wat het verband is met de #overgang en 
#voeding?

dec 2018
https://twitter.com/LijfenLijn/status/1070326426136530944

Goedemorgen!
Vanmorgen werd ik wakker zonder hoofdpijn! 
Na twee dagen forse migraine is dat echt: Hemels...

dec 2018
https://twitter.com/Rinske1990/status/1044853553385410560

Al 3 dagen migraine, tis wel goe nu

dec 2018 
https://twitter.com/stevensellen27/status/1044938245476356096

Af en toe gaat het best lekker, af en toe heb ik 
migraine

dec 2018
https://twitter.com/CelBistranin/status/1044571173097558016

De gehele nacht wakker liggen in het gezelschap van 
migraine. Genieten

dec 2018 
https://twitter.com/DaniqueSoeters/status/1044063547410534401

Weet je wat kut is? Dat mijn zoon zijn migraine heeft 
geërfd van mij en dat hij 50 min moet reizen vanaf 
zijn opleiding om in zijn bed te komen. Kotsend. 
Geen licht & geluid kunnen verdragen, In de trein. En 
de bus. En dan stuk lopen in felle zon. Weet iemand 
n kamer in Den Haag?

dec 2018 
https://twitter.com/keuningcoaching/status/1044201871076990976
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10 DEC – EINDHOVENS DAGBLAD

Techniek in Catharina 
ziekenhuis Eindhoven: 
bij herseninfarct schade gehalveerd

De helft van de patiënten die met een zeer zwaar 
herseninfarct in de grote hersenslagader terechtkomen 
in het Catharina ziekenhuis Eindhoven houdt daar geen 
blijvende gevolgen aan over, zoals verlammingen of 
spraakstoornissen. Vijf jaar geleden was dat nog maar 
een op de vijf. Die enorme winst komt door de komst  
van een techniek waarmee de bloedprop die het 
infarct veroorzaakt wordt beetgepakt en weggehaald. 

Neuroloog dr. Koos Keizer is ‘diep onder de indruk’ van 
de katheterbehandeling, die nu vijf jaar wordt toegepast 
in zeventien medische centra, waaronder 
het Catharina, verdeeld over 
Nederland. ,,Ik ben nu vijfentwintig 
jaar neuroloog en ik heb veel nieuwe 
therapieën en ontwikkelingen gezien in 
de neurologie. Maar zo’n verbetering  
heb ik nog nergens kunnen 
zien. Dit is echt indrukwekkend.”

8 DEC  - TV/DWDD

DWDD - Boek Rinkeldekink 
van Martine Bijl

“Rinkeldekink’ van Martine Bijl gaat over de hersenbloeding die 
zij kreeg in september 2015. Na haar langdurige herstel in een 
revalidatieoord, waar zij vrijwel alles opnieuw moest leren, bracht 
ze nog enkele maanden door in een ziekenhuis, waar ze behandeld 
werd voor depressie. Haar taalvermogen bleef 
onaangetast. Over therapeuten, over welzijnstaal, 
de valklas en de ergotherapie, over angsten en 
wanen, over hoe het voelt als iemand anders in 
je brein is gekropen en daar de boel dreigt over 
te nemen schrijft ze eerlijk, met wrange humor, 
zonder opsmuk en daardoor indrukwekkend.

TWITTER 

Verensoprijs voor Willemijn van Erp en collega’s

Stralende gezichten bij @WillemijnvanErp en  
collega’s na het winnen van de Verenso prijs! 
 
Van harte toppers! Opent deuren naar big data  
voor verder onderzoek naar complexe neurologie 
in de lange termijn zorg.
Succes!

3 DEC - WWW.ICTHEALTH.NL

Karen kruijthof lid raad van bestuur amsterdam umc

De Raad van Toezicht van fusiecombinatie Amsterdam UMC heeft 
dr. Karen Kruijthof per 14 februari 2019 benoemd 
tot lid van de raad van bestuur. Karen Kruijthof 
vult de vacature in, die is ontstaan door het vertrek 
van drs. Wouter Bos en de benoeming van prof. 
dr. Chris Polman tot zijn opvolger als voorzitter 
raad van bestuur VUmc en vicevoorzitter raad van 
bestuur AMC per 1 oktober 2018

10 OKT -  MED.VU.NL

Prof.dr. Chris Polman benoemd tot voorzitter raad 
van bestuur VUmc

De raden van toezicht van VUmc en AMC, sinds 7 juni jl. bestuurlijk 
gefuseerd als Amsterdam UMC, hebben prof.dr. Chris Polman 
benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van VUmc. In die 
functie is hij tevens vicevoorzitter van de raad van bestuur van 
AMC. Chris Polman volgt Wouter Bos op, die per 1 oktober 2018 is 
benoemd tot bestuursvoorzitter van de nieuwe staatsdeelneming 
Invest NL. Chris Polman is sinds 2013 lid van 
de raad van bestuur van VUmc en sinds 2016 
tevens decaan. Hij is sinds 1986 werkzaam bij 
VUmc en geldt als een eminent wetenschapper 
op het gebied van multiple sclerose (MS) en een 
bevlogen neuroloog. In 1994 werd hij benoemd tot 
hoogleraar neurologie.

 MEDISCH CONTACT

Artsen in Tweede Kamer met brandbrief voor helmplicht snorfiets

Aanbiedende artsen v.l.n.r.: hoogleraar neurochirurgie Wilco Peul, traumachirurg Pieter Boele 
van Hensbroek, hoogleraar neurotraumatologie Joukje van der Naalt, huisarts Koen van der 
Kar, psychiater Mascha ten Doesschate, internist Wouter Bierman en SEH-arts Bas Bens.
Een hoogleraar neurotraumatologie, een bestuurslid van de vereniging voor traumachirurgie, 
een huisarts, een SEH-arts, een psychiater en een internist overhandigden vanmiddag 
aan Kamerleden in Den Haag hun brandbrief waarmee ze pleiten voor een helmplicht voor 
de snorfiets. De brief is ondertekend door 138 artsen en is mede verstuurd namens de 
verenigingen voor neurochirurgie, traumachirurgie, neurologie, mondziekten, kaak- en 
aangezichtschirurgie en van revalidatieartsen.
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21 NOV -WWW.STEENWIJKERCOURANT.NL

Neurologie verpleegkundigen kijken naar 
onbegrepen klachten
 
Ziekenhuizen sturen tegenwoordig mensen met Niet 
Aangeboren Hersenletsel, zoals een hersenschudding 
of hersenkneuzing, veel eerder naar huis. Deze 
mensen kunnen thuis ondersteuning krijgen van 
neurologieverpleegkundigen Sandra Storck en Henneke van 
Beek van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
‘Vroeger werden mensen met een hersenschudding of 
hersenkneuzing zes weken verpleegd in het ziekenhuis. 

Tegenwoordig worden zij na een check 
op de spoedeisende hulp, afhankelijk van 
de ontstane gevolgen, direct weer naar 
huis gestuurd met onder andere een wekadvies,’ vertelt Sandra over de veranderende situatie. 
Dat betekent niet dat de patiënten meteen helemaal zijn genezen. Maanden of zelfs jaren na een 
ongeval kunnen zij nog klachten ervaren, zoals concentratieveranderingen, geheugenverlies, 
emotieveranderingen, hoofdpijn of zelfs depressieve gevoelens of angstgevoelens..

WWW.MEDISCHCONTACT.NL 

Meerderheid volwassenen met down overlijdt met dementie

Dementie is de meestvoorkomende doodsoorzaak bij volwassenen met het Downsyndroom. Dit blijkt uit Engels 
cohortonderzoek waarover Rosalyn Hithersay e.a. in JAMA Neurology schrijven.
De onderzoekers volgden 211 volwassenen (36 jaar en ouder) met het downsyndroom ruim twee jaar. Bij 66 mensen 

was sprake van dementie. Deze waren gemiddeld wat ouder dan de niet-demente mensen (54 
versus 48 jaar). In de dementie-groep overleed 29 procent, in de niet-dementiegroep 6 procent. 
Bij 70 procent van de sterfgevallen was dementie de doodsoorzaak. Mogelijk was dit zelfs een 
onderschatting, omdat bij een deel van de overledenen in de niet-dementiegroep ook sprake was 
van cognitieve achteruitgang. In de algemene bevolking zou dat rond de 18 procent liggen. De 
sterfte per 10 duizend persoonsjaren is in de algemene bevolking ook hoger onder mensen met 
dementie, maar het verschil is daarbij veel kleiner (ongeveer een factor 2 in plaats van 5).

1 NOV - VOLKSKRANT 

Zonder blindedarm minder Parkinson: 
onderzoek bevestigt vermoeden dat ziekte 
in de darmen begint

Wie op jonge leeftijd zijn blindedarm is kwijtgeraakt, 
lijkt 19 procent minder kans te hebben om later 
de ziekte van Parkinson te krijgen. Als Parkinson 
toch toeslaat, is dat gemiddeld 3,6 jaar later dan bij 
patiënten die nog wel hun blindedarm hebben.
 Dat blijkt uit een omvangrijke Zweedse studie waarbij 
de patiëntgegevens van 1,7 miljoen Zweden werden 
bestudeerd mét en zonder blindedarm. 
De studie bevestigt opnieuw het 
vermoeden dat parkinson begint in 
de darmen en samenhangt met de 
darmflora. Veel patiënten hebben, 
decennia voordat parkinson toeslaat, 
last van constipatie.

29 OKT - WWW.WINTERSWIJK.NL 

Koninklijke onderscheiding voor 
hoogleraar neurologie Raymund Roos

Prof. dr. Raymund Roos (64) uit Winterwijk is vrijdag 
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij kreeg de hoge Koninklijke onderscheiding voor zijn 
bijzondere verdiensten als hoogleraar en hoofd van de 
afdeling Neurologie van het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC)

3 OKT -  AVROTROS

Herinneringen voor het  
leven over dementie

Ieder mens heeft zijn eigen dierbare herinneringen, 
maar wat als die vervagen? Caroline Tensen staat 
met patiënten, artsen en bekende artiesten stil bij de 
hersenziekte dementie.

29 OKT - TV 2 DOC 

Protocol van mijn vader 

Melliena Beckmann vertelt in ‘Protocol van mijn vader’ het verhaal 
over haar vader die een groot herseninfarct krijgt. Dankzij de hulp 
van dokter Bonte, een arts die buiten de lijntjes durft te kleuren, 
wordt er een levensreddende operatie uitgevoerd. Beckmann legt de 
gevolgen van het handelen van deze arts vast op camera. De vraag die 
rijst na het herseninfarct van haar vader, is: Beschermen medische 

protocollen het leven tegen ingrepen die een situatie 
kan verergeren? Of zijn het regels die verhinderen 
dat er nog een ultieme poging tot behandelen wordt 
gedaan?‘Protocol van mijn vader’ laat niet alleen de 
gevolgen van het herseninfarct voor haar vader zelf 
zien, maar brengt ook in beeld wat de impact voor 
naasten is.

14 NOV - TWITTER 

UMC Utrecht – SMA Expertisecentrum
Wat zijn wij trots op ‘onze’ dr. Renske Wadman, die afgelopen vrijdag voor haar onderzoek naar 
SMA de Dr. Jan Meerwaldt prijs won: een tweejaarlijkse prijs van de Nederlandse Vereniging 
voor Neurologie voor het beste proefschrift.

 16 NOV -  AVROTROS 

 UMCU hersencentrum

Op de researchdag ook een prijs voor @gewoonBar, 
voor de manier waarop zij met de nodige humor vertelt 
over haar belangrijke werk als medium care 
verpleegkundige neurologie. Gefeliciteerd Barbara!

2 OKT - WWW.GELDERLANDER.NL

Parkinson-
professor Bas 
Bloem wint 
bijzondere prijs

De Nijmeegse professor 
en neuroloog Bas Bloem 
heeft een Tom Isaacs 
Award ontvangen voor 
zijn onderzoek naar 
parkinson, een ziekte 
waarbij zenuwcellen 
langzaam afsterven. Het 

is voor het eerst dat een Nederlander de prestigieuze 
prijs ontvangt. 
Volgens The Cure Parkinson's Trust - de organisatie 
die jaarlijks de prijs uitreikt - is Bloem 'toegewijd om 
nauw samen te werken met mensen met parkinson 
in alle aspecten van zijn werk'.  Bloem, hoogleraar 
neurologie, is oprichter van het Parkinson Center 
Nijmegen en mededirecteur van ParksinsonNet aan 
het Nijmeegse Radboudumc.
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