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Even voorstellen… 

2011 Fysiotherapeut – Hogeschool van Amsterdam

2013 Klinisch gezondheidswetenschapper – Universiteit Utrecht 

Nu ben ik bezig als… 

• Docent fysiotherapie HvA

• Fysiotherapeut 1e lijns praktijk Zoetermeer

• Lid Wetenschappelijk College Fysiotherapie 

• Promovenda radboudumc Nijmegen / HvA
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75% van mijn week gaat over het hoofd
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Kort kennis testen… (mentimeter) 

4



5



6



7



8

Wat voor hoofdpijn soorten zijn er?

Bij welke hoofdpijn is er indicatie voor 

fysiotherapie? 

Hoe vaak komen deze hoofdpijnsoorten 

voor? 

Wat is de pathofysiologie van deze 

hoofdpijnsoorten? 

Hoe herkennen we deze 

hoofdpijnsoorten?

Hoe behandelen we hoofdpijn? 

Inhoud lezing
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Wat voor hoofdpijn soorten zijn er?
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Primaire hoofdpijn Secundaire hoofdpijn

(ICHD-3 2014)
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ICHD-3: primaire hoofdpijn
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ICHD-3: primaire hoofdpijn

• 21 verschillende soorten migraine

• 9 verschillende soorten spanningshoofdpijn

• 29 andere soorten primaire hoofdpijn (2 soorten cluster) 

Gelukkig zijn wij geen neuroloog 

www.ichd-3.org

11

http://www.ichd-3.org/


ICHD-3: secundaire hoofpijn
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ICHD-3: secundaire hoofpijn

 Whiplash

 Na CVA

 MOH

 TMD

www.ichd-3.org
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http://www.ichd-3.org/


Fysiotherapeut
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Fysiotherapie 

& Hoofdpijn

Fysiotherapie

Primaire 
hoofdpijn

Migraine

Spannings-
hoofdpijn

Secundaire 
hoofdpijn

Cervicogeen

TMD

Whiplash
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Primaire hoofdpijn

Spanningshoofdpijn versus migraine

1-jaar prevalentie

22,2% [21,3-23,1]1

30,8% [29,8-31,8]1

1 Steiner et. al. 2014 J Head Pain
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Pathofysiologie

(Centrale) 
sensitisatieMigraine TTH
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Dodick & Silverstein 2006 Headache

Bendtsen 2000 Cephalalgia

Nijs et al 2010 Manual Therapy

Philips et al 2011 Best Pract & Res Clin Rheu



Interemezzo: sensitisatie

“Centrale Sensitisatie (CS) wordt gedefinieerd als een toegenomen 

respons van het centraal zenuwstelsel (CZ), als reactie op zintuiglijke 

informatie uit de periferie. Het wordt ook wel beschreven als een 

toegenomen prikkel respons relatie.” (Meyer ea 1995)
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Chronische pijn 

Bron: Pijneducatie; Algemene uitleg over het sensitisatiemodel voor patiënten met 

(subacute/chronische) pijn en centrale sensitisatie – Springer Extra 2010
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Wat doet chronische pijn?

Delen van je brein werken samen om pijn te reguleren (insula cortex & 

anterior cingulate cortex). Bij chronische pijn is de communicatie tussen 

deze delen verhoogd wat wijst op compensatie binnen het brein.1 

Chronische pijn (& amputatie) heeft 

corticale reorganisatie als gevolg 

 pijnlijke delen breiden zich uit in 

het brein met als gevolg hogere 

gevoeligheid.2

1) Ichesco 2011 Headache

2) Flor 2003 J Rehabil Med
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Grijze stof 

(gray

matter)

Grijze stof 

(gray matter)
Witte stof 

(white matter)

Verantwoordelijk 

voor de functie 

van het 

hersendeelVerminderde grijze stof bij 

chronische pijn (waaronder CTTH 

& migraine)  verminderde functie 

hersendeel

Delen waarbij pijnregulatie 

geregeld wordt (insula, ACC, OFC, 

Pons) zijn aangedaan en verliezen 

dus deel functie!

May 2008 Pain
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Primaire hoofdpijn 

& Fysiotherapie?
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Fysiotherapie & Secundaire hoofdpijn 

Secundair t.g.v. musculoskeletale aandoening 
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Fysiotherapie

Musculoskeletaal

Secundaire 

Hoofdpijn 

Cervicale vertebrae

Temporomandibulair systeem

Cervicale musculaire disfunctie 

(na trauma) 
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Fysiotherapie Musculoskeletaal Secundaire Hoofdpijn 

Cervicale vertebrae

Temporomandibulair systeem

Cervicale musculaire disfunctie 

(na trauma) 

Secundaire hoofdpijn t.g.v. TMD

Cervicogene hoofdpijn

Secundaire hoofdpijn t.g.v. 

whiplash trauma
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Cervicogene hoofdpijn

Hoofdpijn

77%1

1. Stovner & Andree 2010 J Headache Pain

2. Hoy et al. 2010 Best Prac & Res Clin Rheu

3. Ashina et al. 2015 Cephalalgia

4. Sjaastad & Bakketeig 2008 Acta Neurol Scand

Nekklachten

25,8%2

Nekklachten bij hoofdpijn

P: 56,7%3

Hoofdpijn bij nekklachten

P: 85,7%3

Cervicogene hoofdpijn

4,1%4
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Hoofdpijn en temporomandibulaire disfunctie (TMD)

TMD bij hoofdpijn 

58%3

Hoofdpijn bij TMD 

78%4

Hoofdpijn

77%1

TMD

21,5%2

1. Stovner & Andree 2010 J Headache Pain

2. de Kanter et al 1992 J Dent Res

3. Ballegaard et al 2008 Cephalalgia

4. Fernandes et al 2013 J Orofac Pain

5. Van der Meer et al 2017 Clin J Pain

Secundaire hoofdpijn t.g.v. TMD

2%5
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Hoofdpijn & 

whiplash

Acute stadium:

50% - 75% hoofdpijn

(vroeg) Chronisch

stadium:

20% - 30% hoofdpijn

Sjaastad et al 2009 Curr Pain Head Rep
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Herkennen van hoofdpijn

• Op basis van anamnese 

• Locatie 

• Ernst ICHD-3 criteria

• Duur 

• Op basis van (lichamelijk) onderzoek
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Lokatie
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Secundaire hoofdpijn

Ten gevolgde van iets anders  diagnostiek gericht op ‘iets anders’

Cervicogene hoofdpijn  beperkte ROM CWK

 let op herkenbare pijn

Sec. HA tgv TMD  pijnlijke TMD diagnose

 let op herkenbare pijn

Sec. HA tgv whiplash  whiplash trauma voor ontstaan hoofdpijn
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Testen in diagnostiek

Aanbevelingen voor alle patiënten met hoofdpijn:

• Anteropositie hoofd (HFP) [CGH > TTH > migraine]

• Actieve ROM [CGH > TTH > migraine]

• Flexie-rotatie test [CGH > TTH > migraine]

• Triggerpoints [TTH > CGH > migraine]

• Pain Pressure Threshold [TTH > CGH > migraine]

• Schouder musculatuur [CGH > TTH > migraine]

• Craniocervicale flexie test [CGH > TTH > migraine]

• Palpatie CWK gewrichten [CGH > TTH = migraine]

• Cervicale slump [CGH > TTH = migraine]
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Paar testen uitgewerkt (klinimetrie) 

Cranio Cervicale Flexie Test (CCFT)

• Neuromotorische controle1

• Diepe nekflexoren1

• In cluster met beperkte ROM en 

hoog cervicale disfunctie 100% 

sensitief en 94% specifiek voor 

CGH2

Cervicale Flexie Rotatie Test 

• 91% sensitiviteit en 90% 

specificiteit voor CGH3

341) Jull et al 2008 J Man Phys Ther

2) Jull et al 2007 Cephalalgia

3) Ogince et al 2007 Man Ther



TMD-pijn screener
1. In de afgelopen 30 dagen, welk van de volgende alternatieven 

beschrijft de pijn in uw kaak of slaapregio?
a) Geen pijn

b) Pijn komt en gaat

c) Pijn is altijd aanwezig

2. In de afgelopen 30 dagen, heeft u pijn of stijfheid in de kaak gehad 
bij het wakker worden?

a) Nee

b) Ja

3. In de afgelopen 30 dagen, heeft een van de onderstaande 
activiteiten een verandering in pijn teweeg gebracht (vermindering 
of verslechtering) in uw kaak of slaap regio?

A. Kauwen op hard of taai voedsel a) nee b) ja

B. Mond open doen of kaak naar voren of opzij bewegen a) nee b) ja

C. Mondgewoonten zoals klemmen, knarsen of kauwgom kauwen a) nee b) ja

D. Andere kaak activiteiten zoals praten, kussen, gapen a) nee b) ja
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Sensitiviteit 99%

Specificiteit 97%



Triggers Migraine

62%

43%

38% 5%

50% (V)

31%

30%

29%

26%

15%

Robbins 1994 Headache

64%

65%

43.5%

15.5%

68.5%

Fukui ea 2008 Arq. Neuro-Psiquiatr
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Onderzoek

Migraine

ICHD-3

Triggers

CWK / 
TMD

TTH

ICHD-3

MTrPs

CWK

CGH

CWK

CCFT

CFRT

TMD

Screener

Palpatie 

CWK

Whiplash

ICHD-3

CWK
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Hoe behandelen we hoofdpijn?
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Multidisciplinair team 
Tandarts-

gnatholoog

Orofaciaal
Fysiotherapeut

Manueel 
therapeut

PsycholoogKaakchirurg

Huisarts

Neuroloog
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Multidisciplinaire aanpak hoofdpijn
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Reviews

Alleen CGH heeft op meerdere niveaus bewijs dat fysiotherapie 

effectief is. 

TTH en migraine hebben matig bewijs; vaak door slecht 

methodologische kwaliteit. 

Afhankelijk van type hoofdpijn en de bijbehorende etiologie.

Bijv. migraine

Fernández-de-las-Peñas C. 2008 Cephalalgia

Fernández-de-las-Peñas C. 2015 Cephalalgia

Luedtke et al 2015 Cephalalgia 
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Fysiotherapie bij migraine?

“PT is most effective for the treatment of migraine when combined with other 
treatments such as thermal biofeedback, relaxation training, and exercise.”1

Er zijn te weinig sterk methodologische artikelen m.b.t. de effectiviteit van 
fysiotherapie bij migraine. 

Patiënten met migraine hebben naast medicatie vooral baat bij counseling en ontspanning. 
Cognitieve gedragstherapie kan hierbij helpen. Aerobe oefentherapie wordt ook
regelmatig voorgeschreven, al is de effectiviteit nog onduidelijk. 2

1) Biondi 2005 Headache

2) Linde 2006 ACTA Neurol Scand

3) Ahn 2013 Curr Pain Headache Rep
Sporten heeft effect op neurotransmitters 

die de intensiteit van pijn (migraine) 

verminderen.3 Op migraine zelf heeft het 

dus géén effect.
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Effectiviteit fysiotherapie TTH

Fysiotherapie > massage of accupunctuur (frequente TTH)1

Manipulaties heeft een matige bewijskracht voor effectiviteit bij TTH.1

Houdingstherapie, oefentherapie, craniocervicale training, mobilisatie 

CWK – allen therapieën die effectief lijken te zijn bij patiënten met 

TTH.2

1)Biondi 2005 Headache; 2) Bendtsen 2015 
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Effectiviteit (2)

Counseling en oefentherapie blijken effectief bij tienermeisjes met 

TTH.1

1) Tornoe ea 2016 J Pain Res

2) Motoya ea 2014 Fukushima J Med Sci

Cognitieve gedragstherapie kan bijdragen aan het verminderen van de impact 

die hoofdpijn heeft (HIT-6), maar ook op catastrofen en vluchtgedrag.2
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Fysiotherapie bij TMD

Significant outcome

(p < .05)

No significant 

outcome

(p > .05)

Conclusion

High quality 

studies 

(PEDro score ≥ 

4)

De Laat et al. 2002 

Maluf et al. 2010 

Carlsson et al. 1990 

Fernández-Carnero et al. 2010 

Smith et al.2007 

Shen et al.2009 

Itoh et al.2012 

Michelotti ea 2004 

Shen & Goddard 2007 
Nine out of 11 

studies show a 

significant result 

for PT.

There is 

strong 

evidence that 

PT in general is 

effective. Low quality 

studies

(PEDro score 

<4)

Nicolakis et al.2002 

La Touche et al.2009 

45



Fysiotherapie bij TMD

Myofascial release & massage technieken > controle (low – moderate)

Hoog CWK manipulatie of mobilisatie > controle (low – high) 

MT protocollen zijn effectief (moderate – high) 

Toekomstig onderzoek: meer standaardisatie voor 

vergelijkingsmogelijkheden
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Wat doet de fysio nou!?

Afhankelijk van de etiologie van de klacht.

Afhankelijk van bijkomstige klachten of factoren. 

Afhankelijk van de behandelbare grootheden. 

Afhankelijk van de wens van de patiënt (EBP). 
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Fysiotherapie & Hoofdpijn 

Hoofdpijn

ROM CWK

Gedrag / 

spanning

Triggers 

voor 

hoofdpijn

Spierfunctie 

(UHV / 

coördinatie)

Trigger 

points CWK 

/ TMD
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Samen-

werking



VRAGEN?
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h.a.van.der.meer@hva.nl@HedwigFysio
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