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1 Over deze brochure

Maar weinig mensen weten dat migraine en spanningshoofdpijn ook bij baby’s 

en kinderen kunnen voorkomen. Kinderen vinden het vaak moeilijk hun klachten 

te omschrijven. Daarnaast hebben kinderen vaak anderen migraineklachten dan 

volwassenen. Hierdoor is het voor ouders en artsen lastig migraine en spannings-

hoofdpijn bij kinderen te herkennen. Dit is erg vervelend, omdat hoofdpijn veel 

invloed heeft op het dagelijks leven van deze kinderen. Bijvoorbeeld op de school- 

prestaties en bij het sporten of buitenspelen. 

Deze brochure gaat over de behandeling van migraine en spanningshoofdpijn 

bij kinderen jonger dan zestien jaar. Het is geschreven voor volwassenen die te 

maken hebben met deze kinderen. Bijvoorbeeld ouders of leraren van kinderen 

die migraine of spanningshoofdpijn hebben. 

De brochure begint met algemene informatie over migraine en spanningshoofd-

pijn bij kinderen. Daarna volgen handreikingen om migraine en spanningshoofd-

pijn te voorkomen. Vervolgens geeft de brochure informatie over de verschillende 

medicijnen die artsen aan kinderen voorschrijven bij migraine en spanningshoofd-

pijn. 

Mocht u twijfelen of uw kind last heeft van migraine of terugkomende hoofdpijn 

dan doet u er goed aan uw huisarts te bezoeken. Deze kan uw kind onderzoeken 

en een diagnose stellen. Soms veroorzaakt een andere ziekte de hoofdpijn.  

De huisarts kan uw kind eventueel doorverwijzen naar een kinderarts of een 

(kinder)neuroloog.

Het is voor uw arts handig als u een hoofdpijndagboek bijhoudt. Hierin schrijft u 

een aantal weken lang op wanneer en wat voor klachten uw kind heeft gehad. 

Dit dagboek kan de arts helpen bij het stellen van een diagnose Een hoofdpi-

jndagboek kunt u bij de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten aanvra-

gen (zie hoofdstuk 7 voor contactgegevens)
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2 Migraine bij kinderen

Migraine komt bij kinderen regelmatig voor: één op de vijfentwintig kinderen van 

ongeveer vijf jaar heeft migraine. Bij kinderen rond de tien jaar is dit zelfs bijna drie 

van de vijfentwintig kinderen.

Bij ongeveer de helft van al deze kinderen verdwijnt de migraine rond de pubertijd. 

Dit aantal is lager bij kinderen die twee of meer migraine-aanvallen per maand 

hebben.

Omdat kinderen met migraine vaak andere klachten hebben dan volwassenen, is 

het meestal moeilijk om er achter te komen dat een kind migraine heeft. Daarnaast 

vinden kinderen het vaak erg moeilijk om duidelijk te maken wat hun klachten zijn.

Vaak vinden kinderen het lastig om aan te geven wat ze precies voelen en waar ze 

dit voelen. Laat uw kind hier eens een tekening van maken. Dit kan voor u en uw 

kind een hoop verduidelijken.

Wat is migraine?

Hoe migraine precies ontstaat is niet bekend. Wel weten we dat er een soort kort-

sluiting in de hersenen ontstaat. Vervolgens verwijden de bloedvaten rondom de 

hersenen. Hierdoor ontstaat hevige pijn in het hoofd.

Kenmerken

Een kind heeft migraine als de hoofdpijn in aanvallen komt en het kind last heeft 

van twee of meer van de volgende verschijnselen:

pijn aan beide kanten van het hoofd, soms aan één kant•	

buikpijn, misselijkheid, overgeven of diarree•	

overgevoeligheid voor licht en geluid•	

het zien van lichtflitsen of vreemd gaan praten•	

Daarnaast kan het kind bleek zien, slaperig zijn, transpireren, verlammingsverschijn-

selen of tintelingen in een arm hebben.

De pijn is meestal kloppend of bonzend en kan verergeren door lichamelijke activi-

teit, zoals traplopen.

Een migraine-aanval duurt bij kinderen tenminste dertig minuten en kan dan twee 
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uur tot twee dagen duren. Het begin van een aanval is meestal plotseling, maar 

treedt vaak pas op in de loop van de dag. Meestal is de aanval na een poosje 

slapen weer voorbij.

Verschillen migraine bij volwassenen en bij kinderen

Migraine bij kinderen Migraine bij volwassenen

Pijn zit vaak aan beide kanten van het hoofd -

Hoofdpijn is niet altijd bonzend of kloppend -

Duurt twee uur tot twee dagen per   -

(onbehandelde) aanval

Pijn zit vaak aan één kant van het hoofd -

Bonzende of kloppende pijn -

Duurt vier uur tot drie dagen per   -

(onbehandelde) aanval

Abdominale migraine

Veel jonge kinderen hebben migraine, zonder dat ze daarbij hoofdpijn hebben. De 

klachten die kinderen dan aangeven zijn buikpijn en misselijkheid. Deze vorm van 

migraine wordt ook wel abdominale migraine genoemd.

Waarschuwingssignalen

Kinderen hebben vaak bepaalde klachten vlak voordat ze een migraine-aanval 

krijgen. Deze signalen verschillen per kind en komen niet allemaal tegelijk voor. De 

verschillende waarschuwingssignalen zijn: 

vermoeidheid of lusteloosheid en veel gapen•	

snel geïrriteerd raken•	

maagdarmklachten zoals buikpijn, misselijkheid, diarree of overgeven•	

overgevoeligheid voor fel licht (het kind doet het liefste de ogen dicht of ligt in •	

een donkere kamer)

warm aanvoelen•	

bleek zien•	

Let goed op de waarschuwingsignalen. Wanneer u een van deze signalen opmerkt, 

dan kunt u snel actie ondernemen. Soms kunt u dan een migraine-aanval bij uw 

kind voorkomen of stoppen, door het bijvoorbeeld een poosje te laten slapen. 
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Auraverschijnselen

Soms hebben kinderen vlak voor een migraine-aanval auraverschijnselen. 

Vaak zijn het stoornissen van het zien, zoals het zien van lichtflitsen, vlekken of 

sterretjes. Maar ook tintelingen van het lichaam, verlies van kracht of spraakstoor-

nissen komen voor. Auraverschijnselen duren tien minuten tot één uur. De ver-

schijnselen verdwijnen meestal wanneer de hoofdpijn begint. Deze verschijnselen 

komen bij kinderen minder vaak voor dan bij volwassenen.

Uitlokkende factoren

Soms zijn er omstandigheden die een migraine-aanval uit kunnen lokken. Deze 

oorzaken verschillen per kind. Voorbeelden hiervan zijn:

harde geluiden•	

fel of flikkerend licht•	

rokerige of benauwde ruimtes•	

scherpe geuren•	

vermoeidheid en slaapgebrek•	

slecht en onregelmatig eten•	

coffeïne (bijv. cola, koffie, red bull) •	

stress (ook positieve) of juist ontspanning na een periode van grote drukte•	

bepaalde medicijnen•	

veranderingen van weer en temperatuur•	

verkeerde lichaamshouding•	

hormonale schommelingen (vooral bij meisjes in de pubertijd)•	

Probeer er achter te komen welke factoren bij uw kind een migraine-aanval uitlok-

ken. Door te zorgen dat uw kind, waar mogelijk, zichzelf zo min mogelijk aan deze 

factoren blootstelt, kunt u een migraine-aanval voorkomen. 
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3 Spanningshoofdpijn bij kinderen 

Spanningshoofdpijn (of spierspanningshoofdpijn) is een veel voorkomende soort 

hoofdpijn bij kinderen. In tegenstelling tot migraine komen de klachten van kinde-

ren met spanningshoofdpijn vaak wel overeen met die van volwassenen. 

Kenmerken

Waar de hoofdpijn zit en hoe pijnlijk het is verschilt per kind. De pijn zit aan weer-

zijden van het hoofd en kan aanvoelen als een doffe of drukkende pijn in de sche-

delhuid, de slapen of de nek. Kinderen omschrijven de pijn als een strakke band die 

om het hoofd zit. Soms voelen kinderen de pijn maar aan één kant van het hoofd. 

De pijn kan ook uitstralen naar de schouder- en rugspieren. Soms is uw kind ook 

misselijk. Meestal hoeven ze dan niet te braken. Overgevoeligheid voor licht en/of 

geluid komen bij spanningshoofdpijn nauwelijks voor. 

Spanningshoofdpijn komt vaak in de loop van de dag op en wordt naar de avond 

toe steeds erger. Soms is het met een half uurtje weer over, soms duurt dit wel 

zeven dagen.

Uitlokkende factoren

Voor spanningshoofdpijn zijn een aantal uitlokkers aan te wijzen. Een aantal van 

deze uitlokkers zorgt ervoor dat de spieren van de nek, schouders of hoofd krach-

tig aanspannen. Bekende uitlokkende factoren zijn: 

stress •	

inspanning en/of vermoeidheid•	

houdings- en bewegingsfouten•	

ooginspanning•	

Probeer er achter te komen welke factoren spanningshoofdpijn uitlokken bij uw 

kind. Door te zorgen dat uw kind, waar mogelijk, zichzelf zo min mogelijk aan deze 

factoren blootstelt, kunt u hoofdpijn voorkomen. 
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4 Voorkómen van hoofdpijn 
 

Zowel voor migraine als spanningshoofdpijn zijn er een aantal manieren om hoofd-

pijn te voorkomen of in ieder geval voor een deel te verminderen. Dit hoofdstuk zet 

ze voor u op een rijtje.

Vermijd bepaalde omgevingsfactoren 

Wanneer u merkt dat bepaalde omgevingsfactoren zoals rokerige of benauwde 

ruimtes of bepaalde geuren een aanval uitlokken, kijk dan of uw kind deze situaties 

kan vermijden. 

Verbeter de lichaamshouding

Soms heeft de lichaamshouding invloed op de hoofdpijn. Als uw kind langere tijd 

in dezelfde verkeerde houding zit, overbelast het de spieren waardoor hoofdpijn 

kan ontstaan. Dit komt vaak voor wanneer kinderen achter de computer zitten. Let 

u daarom op de houding van uw kind. 

Laat uw kind rechtop zitten, met de armen in een hoek van negentig graden rich-

ting toetsenbord en muis. Laat uw kind ook voldoende pauzeren of afwisselen met 

andere activiteiten. 

Wanneer uw kind bij belasting van bepaalde spieren hoofdpijn krijgt, dan kan uw 

kind gebruik maken van fysio- of oefentherapie. Door het ontlasten van spieren 

met massages en het uitvoeren van bepaalde oefeningen kan het aantal aanvallen 

verminderen. De fysiotherapeut kan ook adviezen geven over de lichaamshouding 

van uw kind. Bijvoorbeeld zijn/haar houding achter de computer, in de klas of bij 

het televisie kijken. 

Zet geen televisie en/of computer in de slaapkamer van uw kind.  

Zo voorkomt u dat hij of zij daar te lang achter blijft zitten.
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Beter omgaan met stress 

Een van de belangrijkste factoren die hoofdpijn kan uitlokken is stress. Voor 

kinderen kunnen bijvoorbeeld een schoolreisje, een tentamen of moeilijkheden op 

school of thuis veel stress oproepen. Het is daarom belangrijk voor uw kind om op 

een goede manier met stress te leren omgaan. Regelmatig ontspannen of bepaalde 

oefeningen kunnen hierbij helpen. Kijk samen met uw kind wat voor hem/haar een 

goede vorm van ontspanning is (bijv. wandelen, lezen of een uitje).

Eventueel kan gedragstherapie door een (kinder)psycholoog, uw kind helpen hier-

mee om te gaan.

Een gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl is goed voor iedereen, maar voor kinderen met hoofdpijn is 

dit extra belangrijk. Door voldoende nachtrust, gezond eten, voldoende beweging 

en voldoende buitenlucht kunnen de migraine aanvallen of spanningshoofdpijn 

van uw kind verminderen. 

Een diëtist kan uw kind adviezen geven om gezond en regelmatig te eten.
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5 Behandeling met medicijnen

Veel kinderen hebben medicijnen nodig om hun hoofdpijn te onderdrukken. Bij mi-

graine komt dit vaker voor dan bij spierspanninghoofdpijn. Er is geen medicijn dat 

bij alle klachten van migraine en spierspanninghoofdpijn helpt. Kinderen krijgen 

meestal dezelfde medicijnen als volwassenen voorgeschreven. De dosering is dan 

aangepast aan de leeftijd en het gewicht van het kind. 

Er zijn medicijnen die hoofdpijn behandelen en medicijnen die een migraine-aanval 

voorkómen. Daarnaast gebruiken kinderen met hoofdpijn soms ook medicijnen 

tegen misselijkheid. Dit hoofdstuk geeft algemene informatie over deze verschil-

lende groepen van medicijnen.

In hoofdstuk 6 staan de meest toegepaste medicijnen per medicijn beschreven.  

Medicijnen die migraine en spanningshoofdpijn behandelen

Omdat ieder kind anders reageert op medicijnen, moet een medicijn eerst een 

aantal keren worden geprobeerd om te kijken of het goed werkt en of er geen 

vervelende bijwerkingen zijn.  

Wanneer u uw kind een pijnstiller wilt geven, heeft paracetamol de voorkeur. Als 

deze niet goed werkt, kunnen andere pijnstillers zoals ibuprofen helpen. Wan-

neer uw kind dan nog steeds migraine blijft houden, kan de huisarts sumatriptan 

voorschrijven en/of uw kind doorverwijzen naar een kinderarts of een (kinder)

neuroloog. 

Belangrijk: 

Teveel pijnstillers gebruiken kan ook hoofdpijn of migraine veroorzaken (medi-

catieafhankelijke hoofdpijn). Dit kan al ontstaan wanneer er meer dan drie dagen 

per week paracetamol of buprofen worden gebruikt. Deze hoofdpijn verdwijnt na 

het stoppen van deze medicatie.

Medicijnen tegen misselijkheid en/of braken

Omdat een kind met hoofdpijn (met name bij migraine) ook misselijk kan zijn, 

worden pijnstillers soms in combinatie met een medicijnen tegen misselijkheid 



Migraine en spanningshoofdpijn bij kinderen

 11

gegeven. Deze medicijnen, domperidon en metoclopramide, voorkomen dat uw 

kind gaat braken. Bovendien zorgen ze voor een snellere opname van de pijnstiller, 

waardoor deze sneller werkt. Soms is het nuttig dit middel tegen misselijkheid een 

kwartier eerder in te nemen dan de pijnstiller. Bij kinderen heeft domperidon de 

voorkeur, omdat metoclopramide een grotere kans op bijwerkingen (bewegings-

stoornissen) geeft.

Medicijnen die migraine voorkomen

Naast geneesmiddelen die een kind kan gebruiken bij een migraine-aanval, zijn er 

ook medicijnen die de arts kan voorschrijven om een migraine-aanval te voorko-

men. Deze middelen worden ook wel preventieve middelen genoemd. Niet elk kind 

komt hiervoor in aanmerking. Als uw kind meer dan twee aanvallen per maand 

heeft, kan het in aanmerking komen voor een preventief medicijn. Daarbij kijkt de 

arts ook naar de ernst van de aanvallen en de belasting van het medicijn voor het 

kind. 

Een nadeel van de preventieve medicijnen is dat ze pas na enige tijd werken. Uw 

kind zal daarom deze medicijnen gedurende een aantal weken dagelijks moeten 

innemen om het effect van de behandeling te kunnen beoordelen.

Wanneer de arts dan besluit medicijnen voor te schrijven zijn er een aantal midde-

len mogelijk: propranolol, valproïnezuur, pizotifeen, flunarizine en topiramaat.

Omdat het effect van de preventieve medicijnen per kind verschillend is, kan het 

soms nodig zijn een ander medicijn te proberen. Het is belangrijk om samen met 

uw kind de werking en eventuele bijwerkingen van ieder medicijn dat uw kind 

gebruikt goed in de gaten te houden. Hierdoor kan, in overleg met de arts, een 

optimale behandeling voor uw kind bereikt worden. 

Soms kan een arts adviseren om na gebruik van zes maanden proberen langzaam 

af te bouwen.

Medicijnen in verschillende toediening-vormen

Medicijnen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen. U kunt hierbij denken aan 

tabletten, zetpillen, kauwtabletten, drankjes en neusspray. Deze vormen hebben 

allemaal hun voor- en nadelen (zie bijlage 1).
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Bij sommige medicijnen staat ‘met gereguleerde afgifte’ of ‘retard’ op het doosje. 

Dit betekent dat het middel langzaam door het lichaam wordt opgenomen. Wan-

neer uw kind een aanval heeft, kunt u dit geneesmiddel beter niet gebruiken. Het 

duurt namelijk lang voordat het begint te werken, terwijl uw kind zo snel mogelijk 

van de pijn af wil. 

Let op

Overleg met uw huisarts wanneer u uw kind medicijnen voor zijn of haar •	

hoofdpijn wilt geven.

Geef nooit uw eigen migrainemedicijnen aan uw kind! •	

Raadpleeg altijd het etiket en de bijsluiter voordat uw kind het medicijn  •	

gebruikt. 

Haal alle medicijnen die uw kind gebruikt bij dezelfde apotheek. De apotheek •	

kan dan controleren of bijvoorbeeld de dosering goed bij uw kind past en of de 

combinatie van de geneesmiddelen geen problemen geeft. 

Vertel uw arts of apotheker ook over medicijnen die u zelf heeft gekocht. Zo •	

kunnen zij in de gaten houden of uw kind die middelen veilig kan gebruiken 

met de medicijnen die uw kind al gebruikt.

Vertel uw arts wanneer uw kind bepaalde stoffen niet verdraagt. Bepaalde •	

tabletten bevatten namelijk gluten, lactose of andere stoffen waar uw kind 

overgevoelig voor kan zijn.

Alternatieve therapieën    

Er is weinig onderzoek gedaan naar alternatieve geneeswijzen bij hoofdpijn. Wan-

neer u besluit om gebruik te maken van een alternatieve geneeswijze, probeer dan 

altijd huisartsen, kinderartsen of neurologen te raadplegen. Wanneer u gebruik wilt 

maken van een alternatieve therapie, zorg er dan voor dat u goed geïnformeerd 

bent over de mogelijke risico’s en de kosten van de therapie.
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6 Meest toegepaste medicijnen

Medicijnen die migraine en spanningshoofdpijn behandelen 

Paracetamol

Te gebruiken bij

Migraine, spanningshoofdpijn

Hoe werkt het?

Paracetamol werkt pijnstillend en vermindert op deze manier de hoofdpijn bij 

migraine en spanningshoofdpijn.

Wat zijn de bekende merken? 

Paracetamol (tabletten, zetpillen)•	

Panadol (tabletten, zetpillen)•	

Sinaspril (kauwtabletten, stroop)•	

Hoe gebruiken?

Paracetamol is geschikt voor kinderen van alle leeftijden. De hoeveelheid paraceta-

mol is afhankelijk van de leeftijd en bij heel jonge kinderen van lichaamsgewicht. 

Lees voor de juiste dosering de bijsluiter.

Geef paracetamol niet vaker dan om de vier uur, omdat anders de lever wordt 

overbelast. 

Welke bijwerkingen kunnen voorkomen?

Over het algemeen geeft paracetamol weinig bijwerkingen. 

Bijzonderheden

Bij te vaak en te veel gebruiken van paracetamol kan de lever  beschadigen.
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Ibuprofen

Te gebruiken bij

Migraine, spanningshoofdpijn

Hoe werkt het?

Ibuprofen remt pijn, koorts en ontstekingen. Hierdoor werkt dit geneesmiddel 

pijnstillend bij hoofdpijn. De ibuprofen tabletten en capsules werken binnen drie 

kwartier tot anderhalf uur na inname. 

Bekende merken

Ibuprofen (dragees, tabletten, zetpil)•	

Nurofen (poeder, capsules, dragees, smelttabletten, stroop, tabletten)•	

Hoe gebruiken?

Wanneer uw arts of apotheker ibuprofen adviseert, zal deze naar het lichaamsge-

wicht en de leeftijd van uw kind vragen. Dit is belangrijk voor de juiste dosering. 

De juiste dosering staat ook in de bijsluiter.

Welke bijwerkingen kunnen voorkomen?

De meeste voorkomende bijwerkingen van ibuprofen zijn maagklachten en nier-

problemen. Maagklachten kunt u verminderen door uw kind iets te laten eten voor 

het innemen van de ibuprofen. Bij astmapatiënten kan ibuprofen een astma aanval 

uitlokken.

Bijzonderheden

Wanneer uw kind last krijgt van maagklachten, geef de ibuprofen dan bij het eten.
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Sumatriptan

Te gebruiken bij

Migraine

Hoe werkt het?

De hoofdpijn bij migraine wordt veroorzaakt doordat de bloedvaten zich verwij-

den. Deze bloedvaten bevinden zich in het hoofd buiten de hersenen. Sumatriptan 

maakt deze verwijding van de bloedvaten ongedaan. Hierdoor verdwijnen de 

pijnklachten bij migraine.

Merk

Imigran (neusspray)•	

Hoe gebruiken?

Sumatriptan neusspray is geregistreerd voor kinderen boven de twaalf jaar. Zij mo-

gen alleen sumatriptan neusspray gebruiken in de dosering 10 mg per spray. Uw 

kind kan de neusspray gebruiken wanneer het een migraine aanval voelt aanko-

men. Het werkt echter ook wanneer uw kind het tijdens een aanval gebruikt. Als 

de klachten niet overgaan of als ze terugkomen, kan een tweede spray gebruikt 

worden. Doe dit minimaal twee uur na de eerste spray. Gebruik niet meer dan 

twee sprays sumatriptan in vierentwintig uur.

Uw arts zal u ook vertellen wanneer en hoe vaak uw kind sumatriptan moet 

gebruiken. Dit is afhankelijk van de ernst van de migraine-aanvallen en de leeftijd 

van uw kind. Het is belangrijk dat uw kind zich altijd aan het voorschrift van de arts 

houdt. Lees ook de bijsluiter zorgvuldig na.

Welke bijwerkingen kunnen voorkomen?

Bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn een zwaar gevoel, drukkend of beklem-

mend gevoel op de borst of keel, pijn op de borst of keel, tintelend of warm 

gevoel. Deze bijwerkingen kunnen intens zijn, maar verdwijnen weer. Als deze 

bijwerkingen niet overgaan of erger worden, neem dan onmiddellijk contact op 

met uw arts voor advies.
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Bijzonderheden

Het is belangrijk dat u sumatriptan spray op de juiste manier toedient. In de bijslui-

ter staat precies beschreven hoe dit moet. Lees daarom voor gebruik deze bijsluiter 

of vraag uw apotheek om verdere uitleg. 

Wanneer uw kind sumatriptan gebruikt is het belangrijk dat hij of zij geen Sint-

Janskruid gebruikt (puur of bijv. in kruidentherapieën). Sint-Janskruid zorgt er 

namelijk voor dat de bijwerkingen van sumatriptan verergeren. 
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Middelen tegen misselijkheid en/of braken

Domperidon 

Te gebruiken bij

Migraine, spanningshoofdpijn

Hoe werkt het?

Domperidon stimuleert de bewegingen van de maag en het eerste deel van de dar-

men waardoor de doorgang van voedsel van de maag naar de darmen versnelt. Dit 

voorkomt braken, en het versnelt en verbetert de opname van andere medicijnen. 

Door de pijnstiller te combineren met domperidon, neemt het lichaam deze sneller 

op waardoor het sneller werkt. 

Domperidon tabletten en drank werken een kwartier tot een half uur na inname. 

Het effect houdt zes tot acht uur aan. Bij zetpillen is het effect na één tot twee uur 

optimaal.

Bekende merken

Domperidon (zetpillen, tabletten)•	

Gastrocure (tabletten)•	

Motilium (zetpillen, tabletten, suspensie (drank))•	

Hoe gebruiken?

De arts kan domperidon voorschrijven, maar u kunt dit medicijn ook zonder recept 

kopen bij apotheek en drogist. Hoeveel u uw kind kunt geven is afhankelijk van de 

leeftijd en het gewicht van uw kind en de wijze van toediening. Lees daarom altijd 

de bijsluiter voordat u het medicijn aan uw kind geeft.  

Welke bijwerkingen kunnen voorkomen?

Omdat domperidon de darmen stimuleert, kan uw kind last krijgen van darmkram-

pen. Heel soms krijgen kinderen last krijgen van bewegingsstoornissen, zoals stijve 

spieren en onwillekeurige bewegingen en slaperigheid. Vooral baby’s tot één jaar 

zijn hier gevoelig voor. 
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Metoclopramide

Te gebruiken bij

Migraine, spanningshoofdpijn

Hoe werkt het?

Dit medicijn werkt op dezelfde manier als domperidon. 

De tabletten en het drankje beginnen een half uur tot twee uur na inname te wer-

ken. De zetpillen beginnen pas na twee tot drie uur na inname te werken. 

Bekende merken

Metoclopramide (tabletten)•	

Primperan (tabletten, zetpillen, druppels, drank)•	

Hoe gebruiken?

Voor dit medicijn heeft u een recept nodig. Op basis van onder andere leeftijd en 

gewicht bepaalt de arts de dosering. Het is daarom belangrijk dat u de voorge-

schreven dosering van de arts opvolgt. 

Welke bijwerkingen kunnen voorkomen?

Houdt u strikt aan de voorgeschreven dosering. Bij kinderen en jong volwassenen 

kunnen namelijk bepaalde bewegingsstoornissen optreden zoals stijve spieren en 

onwillekeurige bewegingen. 

Soms komen ook slaperigheid, moeheid, verstopping en/of diarree voor. 

Bijzonderheden

Dit middel veroorzaakt soms slaperigheid. Kijk daarom uit met buiten spelen en in 

het verkeer.
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Medicijnen die migraine voorkómen

Propranolol

Te gebruiken bij

Preventief bij migraine

Hoe werkt het?

Propranolol in een bètablokker en zorgt voor remming van de overdracht van prik-

kels die voor een migraine-aanval kunnen zorgen. 

Merk

Propranolol (capsules, tabletten)•	

Hoe gebruiken?

Kinderen tot twaalf jaar krijgen een begindosering van twee keer per dag één 

tablet van 20 mg. Kinderen vanaf twaalf jaar beginnen met twee- of driemaal per 

dag één tablet van 40 mg of één retardcapsule van 80 mg per dag. Als deze dose-

ringen geen of weinig effect hebben, kan de arts de dosis verhogen.

Welke bijwerkingen kunnen voorkomen?

Propranolol kan bij uw kind zorgen voor bijwerkingen zoals duizeligheid, koude 

handen en voeten, vermoeidheid, maagdarmklachten (misselijkheid en diarree), en 

een verminderd concentratie- en reactievermogen. Wanneer uw kind last heeft van 

astma of COPD kan propranolol de kortademigheid of benauwdheid verergeren.

Bijzonderheden 

Uw kind mag niet plotseling stoppen met propranolol, omdat dit kan zorgen voor 

hartklachten of een verergering van de migraineklachten. Let op bij buitenspelen 

en in het verkeer: propranolol kan leiden tot een verminderd reactie- en concentra-

tievermogen.
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Valproïnezuur

Te gebruiken bij

Preventief bij migraine

Hoe werkt het?

Valproïnezuur wordt meestal voorgeschreven bij epilepsie. Daarnaast maakt valpro-

inezuur de hersenen waarschijnlijk minder gevoelig voor migraine. Bij volwassenen 

werkt het medicijn preventief bij migraine. Bij kinderen is valproïnezuur nog maar 

heel weinig onderzocht op het voorkomen van migraine-aanvallen.

Bekende merken

Depakine (druppelvloeistof, stroop, tabletten, granulaat)•	

Natriumvalproaat (drank,tabletten)•	

Orfirin (capsules, granulaat in een zakje)•	

Propymal (capsules, drank)•	

Valproïnezuur (zetpillen)•	

Hoe gebruiken? 

De dosering bij kinderen is tweemaal per dag 250 mg en kan oplopen tot 1000 mg 

per dag. De tabletten moeten worden ingenomen tijdens een maaltijd met een glas 

water. Uw kind mag valproïnezuur niet innemen met koolzuurhoudende dranken 

zoals cola. 

Bijwerkingen

Bijwerkingen die vooral in het begin van de behandeling kunnen voorkomen zijn 

misselijkheid, braken en diarree. Andere bijwerkingen zijn trillende handen, slape-

righeid, haaruitval en toename van de eetlust en het lichaamsgewicht. 

Bijzonderheden

Het gebruik van valproïnezuur kan leiden tot een verminderd reactie- en concentra-

tievermogen. Let daarom op bij het buitenspelen en in het verkeer. 
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Pizotifeen 

Te gebruiken bij

Preventief bij migraine

Hoe werkt het?

Door pizotifeen nemen het aantal migraine-aanvallen en de intensiteit van de aan-

vallen af. Dit gebeurt door de werking van serotonine te remmen. Dit is een stof 

in de hersenen die een rol speelt bij de overdracht van pijnprikkels in het lichaam. 

Door dit te remmen zal uw kind minder last hebben van pijn. 

Merk

Sandomigran (dragee)•	

Hoe gebruiken?

Kinderen jonger dan vijf jaar krijgen een dosering van 0,25 mg per dag, kinderen 

tussen de vijf en tien jaar een dosering van 0,5 mg per dag en kinderen ouder dan 

tien jaar 1 mg per dag. 

Pizotifeen is niet geschikt voor kinderen jonger dan twee jaar. 

Geef het middel voor het slapengaan.

Welke bijwerkingen kunnen voorkomen?

Pizotifeen kan zorgen voor bijwerkingen zoals slaperigheid, duizeligheid, droge 

mond, maag-darmklachten, nervositeit, toename van de eetlust en gewichtstoe-

name.

Bijzonderheden

Het gebruik van pizotifeen kan leiden tot een verminderd reactie- en concentratie-

vermogen. Let daarom op bij het buitenspelen en in het verkeer. 
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Flunarizine

Te gebruiken bij

Preventief bij migraine

Hoe werkt het?

Het is niet precies bekend hoe flunarizine bij migraine werkt. 

Bekende merken

Flunarizine (capsules)•	

Sibelium (capsule, tabletten)•	

Hoe gebruiken? 

Kinderen tot twaalf jaar krijgen 5 mg per dag. Kinderen vanaf twaalf jaar krijgen 

per dag 10 mg voorgeschreven.

Welke bijwerkingen kunnen voorkomen?

Sommige artsen schrijven flunarizine niet voor vanwege de bijwerkingen. Sufheid, 

slaperigheid en lusteloosheid komen het meest voor als bijwerking. Daarnaast 

komen toename van eetlust en gewichtstoename voor. Soms komen bewegings-

stoornissen (traagheid, stijfheid, onrustgevoelens, trilling) voor net als maagklach-

ten, slapeloosheid en angst voor.

Bijzonderheden

Flunarizine veroorzaakt sufheid en slaperigheid. Let daarom op met buiten spelen 

en in het verkeer.

Wanneer uw kind een allergietest moet ondergaan is de uitslag onbetrouwbaar 

door het gebruik van dit middel. Stop daarom met flunarizine een week voordat 

uw kind de allergietest heeft.
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Topiramaat

Te gebruiken bij

Preventief bij migraine

Hoe werkt het?

Topiramaat is een medicijn tegen epilepsie, maar soms schrijven artsen het middel 

voor bij pijn. Er is nog maar weinig ervaring met topiramaat bij kinderen jonger dan 

twaalf jaar. Soms  schrijven artsen topiramaat voor in combinatie met valproinezuur 

om de werking te versterken.

Merk

Topamax (tabletten, capsules)•	

Hoe gebruiken?

De dosis topiramaat wordt geleidelijk verhoogd. Het is gebruikelijk de eerste week 

te starten met 25 mg per dag, maar de arts kan hiervan afwijken. 

Het is belangrijk niet zomaar te stoppen met topiramaat, omdat het middel lang-

zaam moet worden afgebouwd. Overleg het stoppen met topiramaat met de arts.

Welke bijwerkingen kunnen voorkomen?

Topiramaat kan zorgen voor bijwerkingen als duizeligheid, nervositeit geheugen-

verlies, gebrek aan eetlust, verwardheid, dubbel zien, moeilijk op woorden kunnen 

komen.

Bijzonderheden

Bij langdurig gebruik van topiramaat is het belangrijk om het gewicht van uw kind 

regelmatig te controleren.

Zorg dat uw kind één tot anderhalve liter per dag drinkt. 

Bij gebruik van topiramaat kan het zijn dat uw kind minder transpireert en daar-

door de warmte niet kwijt kan. Let op dat uw kind niet oververhit raakt. Misselijk-

heid, slap of duizelig gevoel kunnen hier signalen voor zijn. 
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7    Leven met migraine en 
spanningshoofdpijn

Migraine-aanvallen en spanningshoofdpijn hebben veel invloed op het sociale 

leven.    

Wanneer kinderen veel lessen en proefwerken moeten missen gaan de schoolpres-

taties achteruit. Bovendien is er vanuit de omgeving soms weinig begrip voor de 

klachten van kinderen met migraine. Hoofdpijn wordt soms gezien als een excuus 

om afspraken niet na te komen. Een kind kan zich hierdoor angstig, boos of ver-

drietig gaan voelen. 

Vaak zijn de klachten van kinderen met migraine anders dan bij volwassenen. Dit 

kan ertoe leiden dat kinderen vele onderzoeken moeten ondergaan bij verschillen-

de artsen en ziekenhuizen voordat er een juiste diagnose is. De regelmatige testen 

en controles kunnen voor uw kinderen heel belastend zijn.

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat er in de omgeving van uw kind begrip 

is voor kinderen met migraine of hoofdpijn. U kunt dit doen door bijvoorbeeld 

leraren op school in te lichten en te informeren over de aandoening. Daarbij kunt 

u afspraken maken over de omgang met een aanval en het waarschuwen van het 

thuisfront. Breng eventueel ook (ouders van) vriendjes en vriendinnetjes op de 

hoogte. 

Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat de omgeving niet te veel aandacht besteedt 

aan de aandoening van uw kind. Kinderen vinden het niet leuk om als een uit-

zondering te worden gezien. Vaak kan het daarom helpen om uw kind in contact 

te brengen met kinderen die dezelfde klachten hebben. Via de site van de Neder-

landse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (www.hoofdpijnpatiënten.nl) kunt u hier 

meer informatie over vinden. 
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8 Voor meer informatie

Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

Tel: 0900-2020590 (werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur en 14.00 en 16.00 uur 

(€ 0,25 p.m.)

E-mail: info@hoofdpijnpatienten.nl

Website: www.hoofdpijnpatienten.nl

Via de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten kunt u te weten komen 

welke artsen gespecialiseerd zijn in migraine bij kinderen.

www.kindermedicatie.nl

Website met informatie en tips over het gebruik van geneesmiddelen bij kinderen.
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Bijlage I

Overzicht van verschillende medicatievormen 

vorm voordeel nadeel

tabletvormen (tabletten, 

capsules, dragees)

kan eenvoudig (met wat 	

water) ingenomen worden

voor kleine kinderen 	

moeilijker om door te 

slikken

bij misselijkheid en 	

braken moeilijk binnen 

te houden

hebben soms een 	

vieze smaak

kauwtabletten 

(smelttabletten)

mogen ook stukgebeten 	

worden, wat innemen 

makkelijker maakt. 

kan eenvoudig ingenomen 	

worden

bij misselijkheid en 	

braken moeilijk binnen 

te houden

zetpillen bruikbaar wanneer uw 	

kind misselijk is of moet 

braken

 gemakkelijk toe te dienen 	

bij kleine kinderen

duurt langer voordat 	

het werkt dan mid-

delen die via de mond 

ingenomen worden

kunnen niet overal 	

worden gebruikt

drankjes (stroop, suspentie, 

poeder voor drank)

gemakkelijk toe te dienen 	

bij kleine kinderen

kan een smaakje aan 	

worden toegevoegd

bij misselijkheid en 	

braken moeilijk binnen 

te houden

hebben soms een 	

vieze smaak

neusspray bruikbaar wanneer uw 	

kind misselijk is of moet 

braken

kan eenvoudig worden 	

gebruikt

werkt snel	

alleen Imigran heeft 	

deze toepassing

duur medicijn	

bij verkeerd gebruik, 	

een vieze nasmaak
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