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Summary
The chronic form of cluster headache is reported in 15% of cluster headache patients. A small percentage 
of which has no benefit from available prophylactic therapies. Occipital nerve stimulation seems a 
promising prophylactic treatment for this specific group. In this article we will discuss occipital nerve 
stimulation as prophylactic treatment option of medically intractable chronic cluster headache.

Samenvatting
Ongeveer 15% van de patiënten met clusterhoofdpijn heeft de chronische vorm van clusterhoofdpijn, 
gekenmerkt door persisterende aanvallen zonder aanvalsvrije periodes van >1 maand in het laatste jaar. 
Een klein deel van deze groep patiënten heeft onvoldoende baat bij de beschikbare profylactische 
 therapieën. Occipitalezenuwstimulatie lijkt een veelbelovende behandeling voor deze specifieke groep 
patiënten. In dit artikel gaan we nader in op de praktische en pathofysiologische aspecten van occipi-
talezenuwstimulatie bij medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn.
(Tijdsch Neurol Neurochir 2016;117(4):145-9)
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Inleiding
Clusterhoofdpijn is een vrij zeldzame primaire hoofd-
pijnaandoening die wordt gekarakteriseerd door kort-
durende, zeer pijnlijke unilaterale hoofdpijnaanvallen, 
meestal temporaal of orbitaal.1 Er zijn ipsilaterale crani-
ale autonome verschijnselen en meestal ook bewegings-
onrust. Clusterhoofdpijn komt vaker voor bij mannen 
dan bij vrouwen.2,3 De piekleeftijd waarop cluster-
hoofdpijn start is tussen 20-29 jaar, maar de klachten 

kunnen zich op elke leeftijd openbaren.4-6 Cluster-
hoofdpijn dankt zijn naam aan het feit dat het meestal 
in clusters voorkomt. Er wordt gesproken over de epi-
sodische vorm en de aanvallen treden enkele weken tot 
maanden op om vervolgens weer te verdwijnen. Volgens 
de criteria spreekt men van de episodische vorm als er 
minstens 1 maand achtereen geen aanvallen zijn in het 
voorgaande jaar.1 Ongeveer 15% van de clusterhoofd-
pijnpatiënten heeft de chronische vorm, waarbij men in 
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het afgelopen jaar geen remissie had of remissies korter 
dan 1 maand.1 De kwaliteit van leven van patiënten met 
chronische clusterhoofdpijn is fors verlaagd op sociaal, 
fysiek en emotioneel terrein ten opzichte van de gezonde 
populatie.7,8 Een klein percentage van de patiënten met 
chronische clusterhoofdpijn is refractair of intolerant 
voor de beschikbare medicamenteuze behandelingen.9 
Occipitalezenuwstimulatie bleek in enkele pilotonder-
zoeken effectief bij deze vorm van clusterhoofdpijn.10-13 

Medicamenteus onbehandelbare  
clusterhoofdpijn
De term medicamenteus onbehandelbare hoofdpijn be-
schrijft persisterende hoofdpijn, die moeilijk te behan-
delen is of onvoldoende reageert op reguliere behandel-
mogelijkheden. Er zijn de afgelopen jaren verschillende 
definities voorgesteld, maar er zijn nog geen algemeen 
geaccepteerde criteria voor medicamenteus onbehan-
delbare hoofdpijn. 
In 2006 werd een voorstel gedaan medicamenteus on-
behandelbare clusterhoofdpijn te definiëren.9 Er werd 
gesteld dat clusterhoofdpijnpatiënten verapamil, lithi-
um, methysergide en minimaal één van melatonine, 
topiramaat of gabapentine geprobeerd moeten hebben 
om aan de definitie te voldoen.9 De medicatie moest 
in adequate dosering geprobeerd zijn met onvoldoende 
resultaat of te veel bijwerkingen, of er moest een con-
tra-indicatie voor het desbetreffende medicament zijn. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat methysergide 
momenteel niet leverbaar is in Europa, en dat zowel 
melatonine als gabapentine niet beschouwd worden als 
behandelopties voor clusterhoofdpijn in de multidisci-
plinaire richtlijn ‘Chronische aangezichtspijn’.14 

Rationale
Wetenschappelijk onderzoek bij dieren en mensen 
toonde convergentie van cervicale somatische trigemi-
nale en durale trigeminovasculaire afferenten van de 
tweede-ordernociceptoren in de hersenstam.15-17 De ner-
vus occipitalis major, die voortkomt uit de C2 spinale 
wortel, is de belangrijkste innervator van structuren in 
de occipitale regio. Stimulatie van de nervus occipitalis 
major zorgt voor een verhoogd metabolisme in zowel de 
cervicale regio’s van het ruggenmerg als in de trigemi-
nale nucleus caudalis in katten.16 Een verlaagde ipsi- en 
contralaterale R2-respons van de blinkreflex, een reflex 
die deels van de nervus trigeminus afhankelijk is, werd 
gezien bij proefpersonen bij wie een blokkade van de 
nervus occipitalis major was aangebracht.18 Dit was een 
bevestiging van de anatomische en functionele conver-
gentie van afferente cervicale en trigeminale paden. 

De hypothalamus is betrokken bij de ontwikkeling van 
een clusterhoofdpijnaanval. Dit wordt ondersteund door 
de bevinding dat er een verhoogd metabolisme in de hy-
pothalamus is gedurende een clusterhoofdpijnepisode en 
gedurende een clusterhoofdpijnaanval.19,20 Buiten cluster-
hoofdpijnepisodes treedt dit verhoogde metabolisme niet 
op.19,20 Occipitalezenuwstimulatie geeft geen verandering 
van deze bevinding, ook als het aantal aanvallen dras-
tisch afneemt.21 Dit ondersteunt nogmaals het idee dat 
occipitalezenuwstimulatie een symptoombehandeling is. 
Er zijn geen kortetermijneffecten in hersenmetabolisme 
waargenomen bij het uitzetten van de stimulator, wat de 
hypothese ondersteunt dat occipitalezenuwstimulatie een 
langzaam neuromodulerend proces is bij medicamenteus 
onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn.
 
Occipitalezenuwstimulatie bij cluster-
hoofdpijn
Tot op heden is het effect van occipitalezenuwstimula-
tie bij medicamenteus onbehandelbare chronische clus-
terhoofdpijn alleen beschreven in enkele kleine open 
onderzoeken. Hier bespreken we de prospectieve en 
retrospectieve onderzoeken die zijn terug te vinden in 
Pubmed. De gebruikte zoektermen zijn ‘chronic cluster 
headache’ (titel/abstract), ‘occipital nerve stimulation’ 
(titel/abstract) en ‘human’. Er diende een abstract aan-
wezig te zijn. Zowel het abstract als het bijbehorende 
artikel diende weergegeven te zijn in het Nederlands, 
Engels of Duits. Ook de vervolgonderzoeken van deze 
eerdere onderzoeken worden kort besproken. Burns et 
al. onderzochten 14 patiënten met chronische cluster-
hoofdpijn in een open studie, waarin op 2 na, alle pa-
tiënten continu gestimuleerd werden.10 De aanvalsfre-
quentie daalde met gemiddeld 33% na gemiddeld 17,5 
maand. Een vermindering in medicatiegebruik werd 
gezien bij 6 van de 14 patiënten. Er werd geen vermin-
dering van de pijnintensiteit waargenomen tijdens de 
resterende clusterhoofdpijnaanvallen.10 Een langeter-
mijnonderzoek onder een deel van deze patiënten liet 
verbetering van zowel de frequentie als de pijnintensi-
teit van de overgebleven aanvallen zien.22

Ook in 2007 rapporteerden Magis et al. over 7 medi-
camenteus onbehandelbare patiënten met chronische 
clusterhoofdpijn in een open onderzoek, die continu 
werden gestimuleerd.12 Er trad een aanvalsreductie op 
van gemiddeld 40% bij 2 patiënten en van 90% bij 3 
patiënten. Twee patiënten waren na een gemiddelde 
follow-up van 15,1 maanden aanvalsvrij na het plaat-
sen van de occipitalezenuwstimulator ipsilateraal aan 
de clusterhoofdpijnzijde. Naast een afname van de 
aanvalsfrequentie werd ook een vermindering van ge-
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middeld 44% beschreven van de pijnintensiteit van de 
overgebleven clusterhoofdpijnaanvallen. Een publicatie 
over de langetermijneffecten in de behandelde groep pa-
tiënten liet zien dat het effect langdurig aanhield. Wel 
ontstonden er bij bijna de helft van de patiënten clus-
terhoofdpijnaanvallen of alleen aanvallen van autonome 
verschijnselen zonder hoofdpijn aan de andere zijde.23 
Dit leidde ertoe dat in latere onderzoeken bilaterale oc-
cipitalezenuwstimulatie werd toegepast. 
In 2010 werd een open onderzoek gepubliceerd over 10 
patiënten met chronische clusterhoofdpijn. In dit on-
derzoek werd een aanvalsreductie waargenomen van 
gemiddeld 40,3% na een follow-up van gemiddeld 1 
jaar.13 Nadien volgde nog een open onderzoek in 2011 
onder 13 patiënten met medicamenteus onbehandelba-
re chronische clusterhoofdpijn. Deze studie rapporteer-
de een aanvalsreductie van 68,2% en een vermindering 
van de pijnintensiteit van bijna 50% na een gemiddelde 
follow-up van 14,6 maanden.11 
Samenvattend beschrijven deze pilotonderzoeken een 
gemiddelde reductie in het aantal clusterhoofdpijnaan-
vallen van 53,1% en een vermindering van de pijn van 
de overgebleven clusterhoofdpijnaanvallen van 25,8% 
(zie Tabel 1). Dit zijn hoopvolle resultaten. Occipitale-
zenuwstimulatie lijkt dan ook een veelbelovende pre-
ventieve behandeling voor deze specifieke groep ernstig 
aangedane clusterhoofdpijnpatiënten. Een bijkomende 
bevinding in ons eigen onderzoek is dat occipitale-
zenuwstimulatie een veilige en effectieve behandeling 
lijkt te zijn gedurende zwangerschap.24 

Occipitalezenuwstimulatie is een symptoombehande-
ling. Als de stimulator wordt uitgezet, keren de cluster-
hoofdpijnaanvallen binnen enkele dagen terug of wordt 
de aanvalsfrequentie weer als die van voor de ingreep.12 

Het eventuele effect van de occipitalezenuwstimulator is 
niet altijd direct merkbaar, maar kan langzaam in de loop 
van de maanden opbouwen.22  Patiënten nemen occipita-
lezenuwstimulatie waar door paresthesieën ter plaatse.11 

Momenteel vindt een Europees, prospectief, dubbelblind 
gerandomiseerd onderzoek plaats naar het effect van occi-
pitalezenuwstimulatie bij medicamenteus onbehandelbare 
chronische clusterhoofdpijn (zie kader op pagina 148).25 

Complicaties
De meest gerapporteerde complicatie van zenuwstimula-
tie is een lege batterij. Voor vervanging dient de patient 
opnieuw te worden geopereerd.10,22,23  Ook infecties rond-
om de neurostimulator, migratie van de elektrode, een 
defect van een van de elektroden en een schokkende sen-
satie bij een knik in de elektrode zijn gerapporteerd. Deze 
complicaties kunnen redenen zijn om de neurostimulator 
te verwijderen. In het langetermijnonderzoek van Magis 
et al. lieten 5 van de 14 patiënten de stimulator verwijde-
ren.23 De reden van beëindiging van de therapie betrof ir-
ritatie ten gevolge van de batterij (n=1), het uitblijven van 
effect op de clusterhoofdpijnaanvallen (n=1) en infecties 
bij de neurostimulator (n=3). Andere bijwerkingen, zoals 
verhoogde spiertonus in de nek, irritatie van de huid, op-
pervlakkige infecties, pijnlijke paresthesieën en pijnlijke 
overstimulatie zijn ook gerapporteerd.10

 
Operatieprocedure
De operatie wordt uitgevoerd door neurochirurgen of 
pijnanesthesiologen die gespecialiseerd zijn in neuro-
modulatie. De elektroden van de occipitalezenuwsti-
mulator worden beiderzijds ingebracht, vanwege de 
beschreven switch van de aanvallen naar de andere 
kant van het hoofd bij het unilateraal plaatsen van de 
elektroden.10,23 De gehele procedure vindt plaats onder 
algehele anesthesie en antibioticaprofylaxe. De bat-
terij wordt abdominaal of laag in de rug ingebracht, 
afhankelijk van de keuze van de patiënt en de behan-
delaar. De patiënt wordt gepositioneerd in buikligging 
met het hoofd omlaag. Onder lokale anesthesie wordt 
een 3 cm craniocaudale incisie gemaakt ter hoogte van 
C1. De kabels worden in de laterale richting net onder 
de huid en buiten de fascie neergelegd en subcutaan 

Tabel 1. Initiële onderzoeken naar occipitalezenuwstimulatie bij clusterhoofdpijn.

Auteurs Aantal 

patiënten

Gemiddelde verandering 

in aanvalsfrequentie

Gemiddelde verandering 

in pijnintensiteit

Gemiddelde follow-up 

(interval) in maanden

Burns et al.10 14 - 33%* + 8% * 17,5 (4-35)

Magis et al.12 8 - 79,9% - 43,9% 15,1 (3-22)

Muller et al.13 10 - 40,3% - 28,6% 12 (3-18)

Fontaine et al.11 13 - 68,2% - 48,9% 14,6 (3-34)

Totaal 45 - 53,1% - 25,8%
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 getunneld naar de plaats van de batterij. Op een eerder 
gemarkeerde batterijplaats wordt een incisie gemaakt 
en wordt een pocket gecreëerd in de subcutane vetlaag 
over de fascie.25 Nadien wordt de patiënt ingesteld met 
continue stimulatie. 

Conclusie 
Occipitalezenuwstimulatie lijkt een veelbelovende pro-
fylactische behandeling voor patiënten met medica-
menteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn. 
Het gerandomiseerde ICON-onderzoek naar het effect 
van deze behandeling zal moeten aantonen of dit in de 
toekomst een standaardbehandeling voor deze fors aan-
gedane groep patiënten wordt. Tot die tijd is occipita-
lezenuwstimulatie bij medicamenteus onbehandelbare 
chronische clusterhoofdpijn een experimentele behan-
deling, die momenteel in Nederland niet beschikbaar is 
buiten de onderzoekssetting.
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Medically Intractable chronic Cluster headache  
Occipital Nerve stimulation study (ICON-onderzoek)
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Voor meer informatie of verwijzingen kunt u contact opnemen met mw. drs. I.F. de Coo via i.f.de_coo@lumc.nl.

*  Hiermee wordt bedoeld dat men geen effect heeft van het medicament bij adequate dosering en gebruik, 
dan wel onverdraagbare bijwerkingen ervaart van het medicament.

**Let op: gecombineerd gebruik van lithium en verapamil kan ongewenste interacties geven.
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Een klein deel van de patiënten met de chronische vorm van clusterhoofdpijn heeft onvoldoende baat bij 

de bestaande profylactische mogelijkheden.

2. Occipitalezenuwstimulatie lijkt een veelbelovende experimentele behandeling bij medicamenteus onbe-

handelbare chronische clusterhoofdpijn.

3. Het lopende Europese ICON-onderzoek naar het effect van occipitalezenuwstimulatie bij medicamenteus 

onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn zal meer duidelijkheid geven over het effect en de veiligheid 

van deze behandeling. 




