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Migraine 
 
Migraine is niet te genezen, maar wel preventief te behandelen en migraine is in toom te houden. Hiervoor dien je wel het probleem te erkennen 
en hulp te zoeken. Neem bijvoorbeeld contact op met je huisarts voor een verwijzing naar een neuroloog. Neem zelf contact op met een 
hoofdpijn centrum, zorg dat jij het probleem erkent, en ook jouw huisarts jouw hoofdpijn/migraine serieus neemt! 
Er zijn verschillende vormen van migraine bekend. Een ‘gewone' vorm van migraine bestaat uit aanvallen van zware hoofdpijn en wordt (bij 
sommige mensen) vooraf gegaan door een aura. Veel vrouwelijke patiënten met migraine hebben rondom de menstruatie een aanval; als de 
aanval uitsluitend met de menstruatiecyclus samenvalt, wordt dit ook wel menstruele (hormonale) migraine genoemd.  De ernst, duur en 
frequentie van migraineaanvallen verschilt sterk per patiënt.  
 
Het belangrijkste kenmerk van migraine is dat het in aanvallen voorkomt, die (onbehandeld) enkele dagen kunnen duren. Volgens de 
Nederlandse hersenstichting zijn de kenmerken van een aanval in vier fasen te verdelen:  
 
1. Waarschuwingsfase   

Sommige migrainepatiënten worden kort tevoren gewaarschuwd voor een migraineaanval. Waarschuwingstekenen kunnen zijn:   
• Stemmingsveranderingen 
• Overgevoeligheid voor prikkels (lawaai, licht, geuren)  
• Verstoorde slaap of geeuwen 
• Vals) hongergevoel/trek in bepaalde voedingsmiddelen 
 

2. Aurafase   
Deze fase, die 5 tot 60 min duurt, komt niet bij iedereen met migraine voor. Auraverschijnselen komen meestal langzaam op gang en gaan 
altijd volledig over. Kenmerken van de aurafase zijn:  
• Zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes  
• Gezichtsvelduitval  
• Tintelingen of doof gevoel van een arm/been/gezicht 
 

3. Hoofdpijnfase   
Deze fase kenmerkt zich door heftige, meestal kloppende, hoofdpijn, die veel patiënten aan hun bed kluistert. Bijverschijnselen van de 
hoofdpijn zijn (ernstige) misselijkheid en/of braken en/of overgevoeligheid voor licht en geluid. De hoofdpijnfase duurt (onbehandeld) 
ongeveer 4 tot 72 uur. 
 

4. Herstelfase   
Na een onbehandelde migraineaanval kan een patiënt zich nog enige dagen vermoeid, licht geprikkeld, ‘leeg', en minder geconcentreerd 
voelen.  

 



 

 

Tips om migraine te verlichten en/of te voorkomen 
 
Migraineklachten zijn niet altijd te voorkomen. U kunt wel iets doen om de hoofdpijn te verminderen als u die voelt opkomen of al bestaande 
hoofdpijnklachten te verminderen, nl. : 
 

• Leef gezond en regelmatig, plotselinge wijzigingen in bijvoorbeeld uw slaappatroon kunnen een migraineaanval uitlokken 
• Eet met regelmaat en sla geen maaltijden over 
• Let goed op uw houding. Een verkeerde werkhouding of slaaphouding geeft nek- en schouderklachten wat naast 

spanningshoofdpijn ook migraine kan veroorzaken 
• Zorg voor voldoende ontspanning door leuke dingen te doen eventueel in combinatie met ontspanningsoefeningen en/of massage 

 

TRIGGERS TIPS EN OVERIGE INFORMATIE 
Stress Stress kan een migraineaanval opwekken.  

Probeer daarom stress te verminderen en las af en toe een ontspanningsmoment in voor jezelf. Ook een bezoekje 
aan de sauna of een ontspanningsmassage eens in de zoveel tijd doet wonderen. Pieker niet teveel, dit verhoogt 
jouw stressniveau en tevens kan dit zorgen voor slapeloosheid. Mensen met migraine zijn meestal mensen die zich 
over veel dingen druk maken, zich veel zaken aantrekken en het moeilijk vinden om dingen los te laten. 
 

Fel licht Een enorme hoeveelheid (fel) licht kan een migraineaanval aanwakkeren. Is dit bij jou het geval? Zorg er dan voor 
dat je altijd een zonnebril in je handtas hebt. Dit kan de aanval voorkomen of aanzienlijk verminderen. Als dit op je 
werk voorkomt, bespreek dit met je werkgever, het is ook in zijn voordeel dat je niet met migraine naar huis moet. 
 

Genotsmiddelen Gebruik zo min mogelijk cafeïne. 
Excessief gebruik van cafeïne verhoogt je cortisol gehalte en vertraagt je schildklier. Dit wil niet zeggen dat je 
helemaal geen cafeïne mag gebruiken, maar gebruik het gelijktijdig met vet voedsel voor een langzame afgifte van 
de stimulerende stof. 
Alcohol. 
Alcohol is een boosdoener voor veel migrainepatiënten, omdat deze vaak een  migraineaanval veroorzaken. De kans 
is echter groter bij rode wijn en likeuren als tequila en whisky. Deze kun je dus het beste aan je voorbij laten gaan. 
Let wel : 
Veel mensen denken dat bepaalde voeding, zoals chocolade en kaas, uitlokkers zijn van een migraineaanval. Dit is 
waarschijnlijk niet waar. Mensen krijgen vermoedelijk trek in dit eten voorafgaande aan de aanval, maar de aanval 
wordt níet veroorzaakt door het eten van dit voedsel. 
 

Tekort aan zuurstof Zuurstoftekort kan een fikse aanval teweegbrengen. Zorg daarom voor voldoende zuurstof gedurende de dag. Even 
een luchtje scheppen of een stukje wandelen, is vaak al meer dan voldoende. Zo krijg je ook nog beweging, hetgeen 
ook preventief kan werken op een migraine aanval. 



 

 

 
Voeding Wat betreft de voeding is het belangrijk om regelmatig te eten (verspreid over de dag) en veel te drinken. Eet veel 

groenten, fruit en goede vetten. Deze werken ontstekingsremmend. Voedingssupplementen als vitamine B en 
Magnesium zijn bewezen goed te werken tegen hoofdpijn. Bepaalde stoffen zijn interessant om in de gaten te 
houden. Deze staan erom bekend migraine te kunnen triggeren: 

• Smaakversterkers zoals E600. Deze zitten vaak in chinees eten, kant en klaarmaaltijden en sauzen. 
Überhaupt zijn kleur-, geur- en smaakstoffen niet aan te raden. 

• De kunstmatige zoetstof Aspartaam. 
• Snelle suikers (wit brood, witte pasta, snoep). 
• Koffie, zwarte thee en alcohol. 
• Dierlijke vetten en – eiwitten. 
• Sulfiethoudend voedsel zoals wijn, ui, prei en knoflook. 
• Nitraathoudend voedsel zoals bleekselderij, andijvie, spinazie, sla, spitskool, Chinese kool, rode bieten. 
• Citrusvruchten 

 
Hormonen Hormonale wanbalans kan een migraine aanval laten ontstaan. 

Gebruik kokosolie en grasboter en geen vloeibare plantaardige olie 
Veel oliesoorten bevatten omega-6 vetten, die leiden tot hormonale disbalans. Voorbeelden: pinda olie (arachide-
olie), canola olie, soya-olie, zonnebloemolie, margarine,  of andere chemisch veranderde vetten. Kies voor kokosolie, 
roomboter, olijfolie (maar niet verhitten!) en dierlijke vetten van grasgevoerde (niet afgemeste) dieren. En eet veel 
omega-3 vis. 
Eet avocado’s 
Avocado's zijn gezonde bronnen van verzadigd vet. Cholesterol is nodig voor het aanmaken van gezonde cel 
membramen en het is een grondstof voor alle steroïde hormonen (progesteron, oestrogenen, FSH, etc). We kunnen 
geen gezonde hormonale balans hebben zonder een adequate hoeveelheid verzadigde vetten. 
 

Tekort aan beweging Wist je dat sporten migraine kan verminderen? Dit is aangetoond door een Zweedse studie. Migraine patiënten die 3 
maanden lang drie keer per week een indoor cycling-training volgden, kregen minder migraineaanvallen, en 
bovendien waren de aanvallen minder heftig.  Een woord van waarschuwing: Beweging en/of sporten dient altijd 
langzaam opgebouwd te worden. Té snel té intensief trainen kan juist migraine uitlokken !! 
  

Vermoeidheid Migraine kan ook komen door vermoeidheid. Daarom is het goed om even volledig tot rust te komen. Een goed 
begin hierbij is ontspanningsoefeningen. Ga op je rug liggen en zorg ervoor dat je benen gestrekt zijn tegen een 
muur (je lichaam vormt een hoek van 90 graden).  Je enkels leunen hierbij tegen de muur. Leg je armen naast je 
oren en blijf ongeveer vijf à tien minuten in deze houding liggen. 
 

Onvoldoende slaap De gemiddelde mens heeft tussen 7 en 9 uur slaap per nacht nodig. Zorg dat u voldoende slaap krijgt, omdat 
slaaptekort bewezen is ook een trigger te zijn van migraine aanvallen. Het verdient aanbeveling om ongeveer een 
uur voordat u gaat slapen iets ontspannends te doen (boek lezen, muziek luisteren) dat uw spanning laat verdwijnen. 



 

 

Zorg ervoor dat uw slaapkamer goed is verduisterd (niet te veel licht doorlaat), dit bevorderd uw slaap. 
 

 

OVERIGE TIPS VAN LOTGENOTEN MET MIGRAINE 

� Heb je migraine ga dan in het donker onder de douche zitten. De douchekop zo laag mogelijk zetten en laat het water maar over je heen 
stromen en rustig ademhalen. Door de stralen op je hoofd laat het je hoofdpijn langzaam verdwijnen en je wordt er nog een rustig van ! Een 
alternatief hiervoor is om een warm bad te nemen. 

� Toco Tholin smeren in nek en op voorhoofd. Toco Tholin heeft een lijn met producten op basis van etherische olien. De bekendste 
producten van Toco Tholin zijn de druppels in het glazen flesje met rode dop. Maar ook de tijgerbalsem is een goed alternatief. 

� Ik gebruik geen medicijnen meer omdat niks hielp en ben dus overal mee gestopt. Ik ga naar body stress release en daar heb ik baad bij 
en stukje mee leren leven  

� Maak een handdoek zeer vochtig en koud en ga even met die koude natte doek in je nek zitten.  
� Sommige mensen gaan richting de alternatieve geneeskunde: acupunctuur, chiropractie, osteopathie, meditatie en yoga zou kunnen 

helpen. het is zeker de moeite waard dit te onderzoeken en te proberen. Baat het niet, schaad het niet! 
 
 
Er zijn diverse mensen die uit persoonlijke overtuiging of wegens een bepaalde ziekte of aandoening geen migraine medicatie kunnen of willen 
gebruiken. Speciaal voor hen vind u onderstaand een opsomming van 10 natuurlijke middelen tegen migraine. 
 
 
11 natuurlijke middelen tegen migraine en hoofdpijn 
 
 

MOEDERKRUID 
Moederkruid is tegenwoordig een van de meest gewilde natuurlijke middelen tegen migraine en hoofdpijn. Het plantje wordt 
vaak in kruidtuinen gekweekt als middel tegen migraine en koorts. De bladeren en bloemen van de moederkruid bevatten 
parthenolide. Dit onderdrukt de chemicaliën in de hersenen waardoor bloedvaten minder snel uitzetten en verdikken. 
Recept 
Moederkruid thee - Twee theelepels moederkruid thee per kop. Laat het 10 minuten trekken en drink drie koppen per dag.  
LET OP: Pas na 2 maanden kun je de werking beoordelen. Hou het drinken van moederkruid minstens 3 maanden vol.  
  



 

 

 

HOEFBLAD 
Groot hoefblad hoort ook zeker in deze top 10 van natuurlijke middelen tegen migraine en hoofdpijn thuis. Het bevat 
petasine, isopetasine en S-petasine, deze verwijdt de bloedvaten in de hersenen waardoor migraine afneemt. Verder is het 
pijnstillend krampwerend en kalmerend. 
Recept 
Jam met groot hoefblad - Meng met een staafmixer of keukenmachine een geschilde sinaasappel, gedroogde dadels 
zonder pit naar smaak en acht hoefbladbloemen. 

 
 

 
 

GINKGO 
Ginkgo wordt eigenlijk veel gebruikt om de bloeddoorstroming in de hersenen te stimuleren. Op deze manier wordt niet 
alleen hoofdpijn voorkomen, maar ook de concentratie en het geheugen verbetert. Thee gemaakt van de bladeren van 
Ginkgo heeft een onvoldoende werking, daarom wordt er vaak tinctuur van gemaakt. 
Recept 
Pluk een ginkgo blad en maak het wat kleiner. Vul dan een jampotje voor driekwart met het blad en schenk hier jenever of 
wodka bij tot aan de rand van het potje. Sluit het potje nu af met een deksel.  
Schud minstens veertien dagen eenmaal per dag het mengsel en zeef het mengsel na ongeveer een maand. Giet het 
daarna in een donker flesje.  LET OP: Dosering - Drie keer twintig druppels. 
 
 

CAYENNE 
Cayenne is een stimulerende pijnverzachter en helpt hoofdpijn te verlichten. Het is het beste om Cayenne te consumeren, 
hoewel sommige onderzoekers vinden dat het alleen effectief werkt bij plaatselijke toepassing. 
Recept 
Cayennepeper thee - Giet 250 ml kokend water over een theelepel geraspte gember en roer er anderhalve theelepel 
cayennepeper en het sap van een halve citroen doorheen. 
Laat dit ongeveer 10 minuten trekken, zeef de thee en roer één tot drie theelepels honing door de thee. 
Cayennepeper is ook een middel om als poeder of tinctuur bij de hand te hebben voor eerste hulp. Het is namelijk een 
prima middel om bloedingen te stelpen, zowel uitwendig als inwendig. 
  
 

ROZEMARIJN 
Mix rozemarijnolie met lavendel, eucalyptus en pepermunt om een natuurlijke behandeling voor migraine te 
maken. Rozemarijn heeft ook een kalmerende effect op het zenuwstelsel en stimuleert de eetlust. Een andere aanwending 
is om rozemarijnolie op de pijnlijke plekken te masseren, het helpt om te ontspannen, stimuleert de bloedstroom en verlicht 
daarmee de pijn. 
Recept 
Rozemarijn thee: schenk 150 ml kokend water over 1 theelepel blaadjes, laat het 15 minuten trekken en drink een aantal 
malen per dag een kop. 
  



 

 

 

WILGENBAST 
Al eeuwenlang wordt wilgenbast gebruikt om hoofdpijn en migraine te verzachten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 
wilgenbast salicine bevat: een stof met een functie dat lijkt op die van een aspirine. 
Recept 
250 ml  water met 1 theelepel kleingesneden schors langzaam aan de kook brengen. Van het vuur halen en paar minuten 
laten trekken. Max. 3 kopjes per dag. 
  
 

VALERIAAN 
Valeriaan behandelt kwalen als slaaploosheid, rustloosheid, problemen met de spijsvertering en pijn in de borst. Het is niet 
zo dat valeriaan ook daadwerkelijk hoofdpijn en migraine behandelt, maar doordat het slaaploosheid tegengaat is het toch 
indirect een juist medicijn. Wordt soms aangeprezen, omdat het de hele dag door te gebruiken zou zijn, maar het vermindert 
dan wel degelijk de concentratie. Valeriaan is ongeveer twee uur werkzaam.  Als middel om beter te gaan slapen is het veel 
beter dan chemische medicijnen (KFN), en werkzamer dan melatonine.  LET OP : Grote dosis valeriaan zijn schadelijk, het 
'pure' gebruik de hele dag door mag niet te lang duren - ook al geldt dat in nog extremere mate voor andere middeltjes. 
  
 

LAVENDEL 
Bij de eerste tekenen van een migraine aanval, dient men de crème uit te smeren op de huid van de onderarm en de 
handrug, en onder de neus. De geur van lavendel is in een recent dubbel blind universitair onderzoek gebleken migraine 
aanvallen duidelijk te kunnen verminderen. Bestemd voor uitwendig gebruik. Tegen prikkelbaarheid, hoofdpijn en migraine. 
Gebruiksaanwijzing : 
Doe 3 druppels lavendel en 2 druppels pepermunt etherische olie op een papieren zakdoekje of een opgevouwen tissue. 
Hou de tissue onder je neus en adem 3 maal diep in door je neus. Neem dan een korte pauze en doe dit nogmaals. Herhaal 
dit in totaal 3 keer.  

 
 

PEPERMUNTOLIE 
Door de menthol is pepermunt al eeuwenlang een pijnverzachter en valt deze onder de natuurlijke middelen tegen migraine. 
Pepermuntolie kan je gemoedstoestand beïnvloeden waardoor je rust in je hoofd krijgt. 
Gebruiksaanwijzing : 
Wrijf een paar druppels pepermunt olie op je slapen. Pas op dat het niet in je ogen komt en adem goed in!  
  
 

CITROENMELISSE 
De bladeren van citroenmelisse zijn lekker, gezond en beschikken over medicinale kwaliteiten, met name door de grote 
hoeveelheid etherische oliën en flavonoïden die in deze plant zitten. Drink citroenmelisse in de vorm van thee en het zal 
hoofdpijn/migraine verzachten. Het maakt de bloedvaten wijder, vandaar dat het helpt tegen deze pijn. 
 
WEETJE: Behalve de hersenen kalmeert citroenmelisse ook een ander belangrijk orgaan: het hart. 
  



 

 

 

GEMBER 
In de oosterse geneeskunde is men het er al lang over eens: gember is heilzaam bij diverse neurologische condities, zoals 
misselijkheid en overgeven, hoofdpijn en epilepsie. Gember heeft invloed op het zenuwstelsel, en aangezien migraine door 
velen als een neurologische aandoening beschouwd wordt, heeft men in de westerse geneeskunde ook geëxperimenteerd 
met gember tegen migraine. De wortels van gember worden gezien als een van de meest effectieve natuurlijke 
behandelingen tegen hoofdpijn en migraine.  
 
 


