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Summary
Although secondary headaches due to e.g. temporal arteritis or a brain tumour are common among the 
elderly, primary headache disorders still occur in the elderly, albeit less frequently than in younger age 
groups. A different presentation in the older age groups often makes a diagnosis difficult. Some headache 
syndromes are typical for the elderly, e.g. hypnic headache. Age-related physiologic changes, co-
morbidities and contraindications require appropriate and targeted treatment in the elderly. Although 
treatments for the most common primary headaches are available, many limitations hamper their use in 
this group. For many headache syndromes randomised controlled treatment trials are not available. In 
this article we review the clinical aspects of common known primary headaches in the elderly and their 
treatments, with emphasis on age specific problems.

Samenvatting
Alhoewel secundaire hoofdpijnvormen zoals hoofdpijn bij arteritis temporalis of een hersentumor vaker 
voorkomen bij de oudere populatie, komen primaire hoofdpijnsyndromen wel degelijk ook bij deze 
groep voor, echter minder vaak dan bij jongere patiënten. Het klinisch beeld bij de oudere patiënt kan 
verschillen van dat bij de jongere patiënt, waardoor de diagnose soms bemoeilijkt wordt. Sommige 
hoofdpijnsyndromen zoals hypnic headache worden juist vooral gezien bij ouderen. Medicamenteuze 
behandeling van hoofdpijn is wegens polyfarmacie en bijwerkingen in de oude leeftijdsgroepen slechts 
in beperkte mate en aangepaste vorm mogelijk. Daarnaast is wetenschappelijk bewijs voor een 
effectieve behandelstrategie bij ouderen over het algemeen niet voorhanden. In dit artikel worden de 
klinische karakteristieken van primaire hoofdpijnsyndromen bij ouderen besproken, met speciale 
aandacht voor behandeling en comorbiditeit. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2015;116(4):174-179)
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Inleiding
Net als in de jongere leeftijdscategorieën komen primaire 
hoofdpijnsyndromen voor bij een substantieel deel van de 
ouderen, met gerapporteerde prevalenties van 52-81%.1,2 
Een echte definitie van ‘de oudere’ is moeilijk te geven. 
Enerzijds omdat een hoge kalenderleeftijd niet altijd hoeft 

samen te hangen met een hoge biologische leeftijd. Aange-
zien anderzijds de besproken onderzoeken verschillende 
leeftijdsdefinities hanteren voor ‘ouderen’ (vanaf 50, 55, 60 
of 65), worden hier om die redenen de leeftijdscategorieën 
zoals die ook in de oorspronkelijke artikelen worden 
genoemd, gehanteerd. Aangezien de populatie ouderen 
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toeneemt, zal ook het absolute aantal patiënten met hoofd-
pijn groter worden. Specifieke kennis over de behandeling 
van primaire hoofdpijnen in deze groep is dan ook van 
belang. Comorbiditeit, polyfarmacie en de vergrote kans 
op bijwerkingen moeten in ogenschouw worden geno-
men. In dit overzichtsartikel worden de klinische karakte-
ristieken van en aandachtspunten bij de behandeling van 
hoofdpijnsyndromen bij de oudere patiënt besproken (zie 
ook Tabel 1). Medicatieafhankelijke hoofdpijn zal ook aan 
de orde komen. Hoewel hoofdpijn door gebruik van pijn-
stillers suggereert dat de hoofdpijn secundair is, is volledig 
onbekend hoe pijnstillers wél tot hoofdpijn leiden bij 
hoofdpijnpatiënten en niet bij patienten met andere 
(chronische) pijnsyndromen. 

Migraine
Klinische aspecten
Bij een groot deel van de migrainepatiënten, mannen en 
vrouwen, stoppen de migraineaanvallen na de leeftijd van 
50 à 60 jaar.1,2 Desalniettemin kan migraine ook persis-
teren bij patiënten boven de 60, waardoor het absolute 
aantal migrainepatiënten in deze groep toch nog redelijk 
hoog is.1 Het is onbekend hoeveel new-onset primaire 
migraine er optreedt na de leeftijd van 60 jaar. Slechts één 
onderzoek rapporteert hierover dat 0,5% van alle nieuwe 
hoofdpijnen boven de leeftijd van 65 jaar migraine be-
treft (versus 53% bij een leeftijd <65 jaar).3  De life-time 
prevalentie van migraine >55 jaar bedraagt 20-34%.4 De 
karakteristieken veranderen vaak met het toenemen van de 
leeftijd. Aanvallen worden minder ernstig, de hoofdpijn 
verliest het pulserende karakter en er zijn minder begelei-
dende verschijnselen.5 Daardoor is het vaak moeilijk om 
migraine van spierspanningshoofdpijn te onderscheiden.6 
Opvallend genoeg verdwijnt bij de patiënt met migraine 
met aura vaak de hoofdpijn en persisteert het aura.2,6 In 
de praktijk kan het onderscheid tussen aura zonder hoofd-
pijn en TIA soms lastig zijn, maar het is uiteraard wel zeer 
belangrijk.7 Chronificatie van migraine komt ook voor bij 
ouderen, zowel met als zonder medicatieafhankelijkheid.8 
Daarnaast blijkt dat migraineaanvallen vooral in de nacht 
en de vroege ochtend optreden bij 60% van de patiënten 
boven de 60 jaar.9 

Bij veel oudere patiënten is er sprake van comorbiditeit in 
de vorm van artritis, hypertensie, (cardio)vasculaire aan-
doeningen, diabetes, of kanker.2 Bij de behandeling van 
migraine zijn vooral cerebrovasculaire aandoeningen en 
depressie belangrijk om rekening mee te houden.6 Migrai-
ne lijkt geassocieerd met een verhoogd risico op hersen- 
infarcten, cardiale aandoeningen, hersenbloedingen, re-
tinale vasculopathie en mortaliteit.2,10 Bij vrouwen van 

60-74 jaar bleek het risico op actieve migraine hoger 
in geval van comorbide depressie.11

Specifieke behandeling van migraine bij de oudere patiënt
Verouderen leidt tot fysiologische veranderingen (maag-
darmstelsel, leverfunctie, renaal, vasculair, lichaamssamen-
stelling) die leiden tot andere werking van medicatie.2 De 
oudere patiënt is in het algemeen gevoeliger voor bijwer-
kingen.12 Bij de behandeling van migraine moet daarom 
rekening gehouden worden met comorbide aandoeningen 
zoals atherosclerose, hypertensie, diabetes, cardiovasculaire 
ziekten, beroerte en depressie, en met interacties tussen 
anti-migraine en andere medicamenten. Specifieke richt-
lijnen voor de behandeling van migraine bij de oudere 
patiënt bestaan echter niet. Behandelkeuzes dienen dus 
pragmatisch en individueel gemaakt te worden.6 
In de behandeling van de oudere patient kan farmaco-
therapie als aanvals- en profylactische behandeling gegeven 
worden. Enkelvoudige analgetica zijn eerste keus voor aan-
valsbehandeling. Een aantal auteurs adviseert bij frequent 
gebruik van paracetamol (>3 gram/dag) door ouderen de 
leverfuncties te controleren.13,14 Acetylsalicylzuur verhoogt 
het risico op een maagzweer of -bloeding, en anti-emetica 
kunnen vooral ongewenste extrapiramidale verschijnse-
len veroorzaken. Het gebruik van NSAID’s bij de oudere 
patiënt wordt afgeraden vanwege dosisafhankelijke maag-
zweren en bloedingen in de tractus digestivus, zeker in 
combinatie met anticoagulantia15, en vanwege lichte nier-
functiestoornissen die kunnen overgaan in acuut nierfalen, 
nefritis, proteïnurie en oedemen. Als toch gekozen wordt 
voor NSAID’s, dient men een protonpompremmer voor 
te schrijven. Opioïden moeten zeer terughoudend wor-
den gebruikt bij ouderen vanwege zowel sedatieve cogni-
tieve effecten als constipatie.2 Tramadol geeft veelvuldig 
misselijkheid, verwardheid en delier.2,12 Oudere patiënten 
kunnen triptanen gebruiken, zeker als er geen cardiale 
contra-indicaties zoals cardiale ischemie zijn.16 Experts be-
schouwen cardiale ischemie in de voorgeschiedenis echter 
niet als absolute contra-indicatie voor triptaangebruik. Het 
is namelijk nooit aangetoond dat er een verhoogd risico op 
een beroerte, myocardinfarct of cardiovasculair overlijden  
is bij gebruik van triptanen, zelfs niet bij ouderen met 
risicofactoren.17

Bij twijfel kan er advies van de cardioloog gevraagd worden 
met betrekking tot het cardiale risico. De uiteindelijke af-
weging blijft echter maatwerk.
Wanneer preventieve behandeling overwogen wordt, is 
het adagium start low and increase slow. De beschikbare 
profylactica geven meer bijwerkingen dan bij jongere 
patiënten.2,16,18 Zo zijn tricyclische antidepressiva (TCA’s) 
beducht vanwege anticholinerge bijwerkingen zoals seda-
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tie, droge mond, constipatie en urineretentie.18 Amitrip- 
tyline kan leiden tot orthostatische hypotensie (met een 
verhoogde valneiging).2,16 Ook insulten, cardiale gelei-
dingsstoornissen (QT-verlenging) en urineretentie (bij 
benigne prostaathypertrofie) komen voor. Nortriptyline 
wordt vaak beter getolereerd.16 TCA’s zijn gecontra-indi-
ceerd bij patiënten met hartritmestoornissen, gesloten-
kamerhoekglaucoom en urineretentie.2 Ook β-blokkers 
geven een grotere kans op bijwerkingen zoals sedatie, ge-
leidingsstoornissen, astma, glaucoom, depressieve klachten 
en diabetes. Bij hartfalen zijn ze waarschijnlijk wel veilig.16 
Natriumvalproaat kan leiden tot leverenzymstoornissen, 
beenmergsuppressie, delier, tremor, ataxie en in zeldzame 
gevallen tot een piramidaal syndroom met dementie.2,16 
Ook topiramaat kent vele bijwerkingen, met name nier- 
stenen, gewichtsverlies, sedatie en agitatie. ACE-remmers 
en angiotensine-II-type-1-receptoragonisten zijn een goede 
eerste keus, mits de nierfunctie wordt vervolgd.16 Injecties 

met botulinum toxine A (Botox®) zijn weliswaar bewezen 
effectief bij chronische migraine, maar het behandeleffect is 
gering en patiënten ouder dan 65 jaar werden niet geïnclu-
deerd, waardoor deze data niet direct extrapoleerbaar zijn 
naar deze oudere populatie.19,20

Spanningshoofdpijn
Spierspanningshoofdpijn, ook wel tension type headache 
(TTH) genoemd, is een zeer heterogene aandoening. TTH 
is de meest voorkomende van de primaire hoofdpijnsyn-
dromen. Op basis van het patroon van voorkomen zijn een 
episodische (≤1 dag per maand), een frequent episodische 
(1-14 dagen/maand) en een chronische vorm (≥15 dagen/
maand) te onderscheiden.21 De hoofdpijn is drukkend van 
karakter, en vaak bandvormig om het hoofd. De klinische 
karakteristieken bij oudere patiënten zijn gelijk aan die bij 
andere groepen. Omdat TTH een hoofdpijnsyndroom 
is zonder specifieke kenmerken, moet juist bij oudere 

 Tabel 1. Prevalentie en behandeling van primaire hoofdpijnsyndromen bij ouderen (>55 jaar)

Hoofdpijn-
syndroom

Prevalentie Verandering
klinisch beeld 

Behandeling Cave
Altijd: meer interacties
en bijwerkingen bij deze 
groep

Aanval Profylactisch

Migraine 1-jaar: 6-20%
Life-time: 20-34% 

Ernst hoofdpijn 
neemt af;
aura persisteert; 
aanvallen vooral in 
nacht en ochtend

Individuele keus per patiënt;
non-farmacologische behandeling

Comorbide depressie 
en cerebrovasculaire 
aandoeningen

Eenvoudige 
analgetica;
triptanen

‘Start low, 
increase slow’

Spierspannings-
hoofdpijn (TTH)

Episodisch: 25%
Chronisch: 1-3%

Gelijk aan bij 
jongere patiënt; 
drukkend, 
bandvormig, geen 
begeleidende 
verschijnselen

Maximaal
2 dgn/wk;
eenvoudige 
analgetica +/- 
cafeïne

Amitriptyline 20-50% van TTH
bij deze groep is 
secundair

Trigeminale
autonome
cefalalgieën 
(TAC’s)

Zeldzaam Bij oudere patiënt 
relatief vaker 
vrouwen;
weinig/geen 
begeleidende 
verschijnselen

Zuurstof; 
triptanen 

Vermijd alcohol;
verapamil; lithium;
anti-epileptica

Pseudodementie kan 
uiting zijn van agitatie/ 
bewegingsdrang

Medicatie-
afhankelijke
hoofdpijn

15% Tijdsrelatie met 
andere 
geneesmiddelen: 
als bijwerking/ bij 
analgeticagebruik

Uitleg; staken alle analgetica tegen 
hoofdpijn; onthouding van cafeïne- 
en theïne bevattende middelen. 
Daarna behandelen van eventueel 
onderliggende primaire hoofdpijn

Frequent gebruik van 
medicamenten met 
hoofdpijn als bijwerking, 
dan wel kans op 
overgebruikshoofdpijn

Hypnic 
Headache (HH)

0,07-0,35% van 
de hoofdpijnen. 
Vooral bij >50jr

Nachtelijke 
aanvallen van
15-40 minuten;
geen begeleidende 
verschijnselen;
‘Alarm clock 
headache’

Niet per se nodig, 
want veelal self-
limiting;
eventueel cafeïne; 
+/- eenvoudige 
analgetica; 
triptanen

Cafeïne;
lithium;
indomethacine

Slaapapneu;
nachtelijke hypertensie; 
comorbide migraine en 
TTH
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patiënten aan andere primaire en secundaire hoofdpijn 
worden gedacht.
Nieuwe hoofdpijnklachten bij patiënten >65 jaar zijn bij 
20-30% het gevolg van onderliggende pathologie, in ver-
gelijking met 1,6% bij patiënten <65 jaar.3 Daarom moet 
actief gezocht worden naar rode vlaggen in de anamnese en 
bij lichamelijk en neurologisch onderzoek. Bij een meer-
derheid (50-80%) van de patiënten >65 jaar met nieuwe 
hoofdpijnklachten wordt echter uiteindelijk toch de diag-
nose TTH gesteld.3 

De prevalentie van TTH bedraagt ongeveer 25% bij 60-65 
jarigen.1,22 Bij 65-96-jarigen is de prevalentie gemiddeld 
genomen vergelijkbaar, maar met name in de subgroe-
pen met de hoogste leeftijd ligt deze hoger.23 Chronische 
TTH komt voor bij 1,5% van de mannen en 2,7% van 
de vrouwen >60 jaar.22 TTH is dus een veelvoorkomende 
aandoening onder ouderen en ook persisterend: na 13 jaar 
follow-up had 27% nog steeds hoofdpijnklachten. Dit 
waren opmerkelijk genoeg allemaal vrouwen, en zonder 
medicatieafhankelijke hoofdpijn.24 
De behandeling van TTH omvat zowel farmacologische 
als niet-farmacologische opties, maar de effeciviteit van 
beide is beperkt.25 Paracetamol, aspirine, ibuprofen, ke-
toprofen, naproxen en diclofenac worden als ‘effectief ’ 
beschouwd en cafeïne als ‘waarschijnlijk effectief ’.26 Aan-
valsbehandeling bij de oudere patiënt moet (net als bij de 
jongere) bij voorkeur gemaximeerd worden tot twee dagen 
per week om medicatieafhankelijke hoofdpijn te voorko-
men. NSAID’s zijn het meest effectief, zonder bewijs voor 
onderlinge verschillen.27 De bijwerkingen van NSAID’s 
zijn echter relevant voor de oudere populatie (zie ook para-
graaf  migraine). Combinatiepreparaten van analgetica en 
cafeïne kunnen daarom additioneel effectief zijn en worden 

veel gebruikt.26 Men kan kiezen voor preventieve behande-
ling bij >2-3 hoofdpijndagen per week. Het bewijs voor 
effectiviteit is het sterkst voor amitriptyline (tot 75 mg/
dag bij jongere leeftijdsgroepen), dat vooral zou werken bij 
chronische TTH.28 Bij ouderen geldt wel dat de dosering 
langzaam dient te worden opgebouwd.29 Een combinatie 
met de spierontspanner tizanadine versterkt het effect.30 
Nortriptyline, protriptyline, doxepine en het gerelateerde 
mirtazapine zijn minder goed onderzocht. Deze zijn moge- 
lijk ook effectief en geven minder bijwerkingen.31 Het 
gebruik van antidepressiva bij de oudere patiënt is echter 
beperkt door de vele bijwerkingen. TCA’s moeten daarom 
langzaam vanuit een lage dosering opgetitreerd worden 
met zorgvuldige monitoring van de bijwerkingen. Wan-
neer tegelijkertijd SSRI’s worden gebruikt, die het metabo-
lisme van TCA’s verminderen, zijn nog lagere doses TCA 
nodig. Injecties met botulinum toxine A (Botox®) worden 
als niet effectief beschouwd. 
Bij patiënten met hoogfrequente, episodische TTH bestaat 
een risico op chronificatie. Bewezen risicofactoren zijn 
analgeticaovergebruik, een voorgeschiedenis van migraine,  
depressie, andere pijnsyndromen, OSAS en excessief 
cafeïnegebruik.16 Juist bij de oudere patient, bij wie far-
macologische opties beperkt zijn vanwege polyfarmacie en 
bijwerkingen, moeten deze modificeerbare risicofactoren 
worden behandeld om het risico op chronificatie te ver-
kleinen. 

Trigeminale autonome cefalalgia’s
Klinische aspecten typisch voor deze leeftijdsgroep
Trigeminale autonome cefalalgia’s  (TAC’s) zijn relatief zeld-
zaam bij ouderen. Meest voorkomend is clusterhoofdpijn 
(CH), gevolgd door paroxysmale hemicrania, Short-lasting 
Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjuncti-

Aanwijzingen voor de praktijk

1. Migraine en trigeminale autonome cefalalgieën komen bij de oudere populatie weliswaar minder vaak voor 

dan bij jongeren (maar nog steeds in substantiële aantallen), terwijl hypnic headache juist vaker voorkomt 

bij ouderen.  

2. Bij migraine en trigeminale autonome cefalalgieën kan de presentatie bij de oudere patiënt afwijken van 

het typische beeld bij jongeren.

3. Spanningshoofdpijn blijkt de meest voorkomende primaire hoofdpijn bij ouderen, al moet met name bij deze 

groep secundaire hoofdpijn op basis van onderliggende pathologie worden uitgesloten alvorens deze diag-

nose te stellen.

4. De behandeling van (primaire) hoofdpijnen bij de oudere patient is een behandeling op maat, waarbij de 

fysiologie van veroudering, comorbiditeit en polyfarmacie moeten worden meegewogen in de keus voor 

aanvals- en profylactische behandeling.
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val injection and Tearing (SUNCT), Short Lasting Unila-
teral Neuralgiform headache attacks with cranial Autonomic  
eatures (SUNA) en hemicrania continua. Aangezien slechts 
enkele casus beschreven zijn over de zeldzamere vormen is 
weinig bekend over het klinisch beloop.6 CH lijkt in inci-
dentie af te nemen naarmate de leeftijd stijgt, maar exacte 
getallen ontbreken. Chronische CH komt mogelijk vaker 
voor bij ouderen waarbij vrouwen vaker zijn aangedaan 
dan mannen.6 Clusterhoofdpijnsymptomen verschillen 
niet van die in een jonge populatie, maar sterke agitatie 
die zich presenteert als pseudodementie, is soms het enige 
begeleidende symptoom.32 

Specifieke aandachtspunten bij de behandeling van CH
Hoewel geen bewijs bestaat voor non-farmacologische 
behandelingen, wordt over het algemeen vermijden van 
alcohol tijdens clusterperioden geadviseerd. De behan-
deling van CH-aanvallen bestaat uit zuurstoftherapie of  
triptanen. Zuurstof kan veilig toegediend worden bij de  
oudere patiënt. Langdurige zuurstoftoediening moet ech-
ter vermeden worden bij de groep met comorbide COPD, 
vanwege de kans op koolstofdioxideretentie.16 Zoals eer-
der beschreven zijn triptanen niet gecontra-indiceerd, mits 
rekening gehouden wordt met cardiovasculaire risicofac-
toren. Profylactische behandeling met verapamil of anti-
epileptica brengt over het algemeen geen grote problemen 
met zich mee, maar het risico op bijwerkingen is wel groter 
bij de oudere patiënt. Verapamil heeft een interactie met 
antihypertensiva, simvastatine, atorvastatine, en carbama-
zepine. Bijwerkingen zoals constipatie, duizeligheid, brady-
cardie, hypotensie, perifere oedeemvorming en impotentie 
komen veelvuldig voor. Lithium kan zeker bij ouderen 
bijwerkingen veroorzaken zoals tremoren, misselijkheid, 
dorst, en visuele en spraakstoornissen. Ook hypothyreo-
idie en diabetes insipidus zijn beschreven. Lithium moet 
niet voorgeschreven worden bij hart- of nierfalen. Cortico-
steroïden kunnen gebruikt worden als een kortdurende 
profylactische behandeling, maar langere behandeling kan 
osteoporose, diabetes mellitus, maagproblemen of psychat-
rische ziekten veroorzaken of verergeren. Bij gebruik van 
methysergide dient na elke zes maanden een stopmaand 
te worden ingepland om het risico op retroperitoneale, 
pleurale of pericardiale fibrose te verkleinen.16,33 Overigens 
is dit middel vooralsnog niet (meer) verkrijgbaar. 

Medicatieafhankelijke hoofdpijn
Medicatieafhankelijke hoofdpijn wordt bij oudere 
patiënten ook veel gezien; ongeveer 15% van hoofdpijn bij 
patiënten ouder dan 65 jaar.34 Het betreft zowel hoofdpijn 
als bijwerking van niet-hoofdpijnmedicatie, als door analge- 
ticagebruik. Een grote kans op hoofdpijn geven prosta-

glandinesynthetaseremmers (indomethacine), dihydropiri-
dinen (nifedipine), H2-receptorantagonisten (cimetidine; 
ranitidine), β-blokkers (atenolol, metoprolol), sulfonami-
den (trimethoprim-sulfamethoxazol), nitraten (isosorbi-
dedinitraat), ACE-remmers (captopril), dipyridamol en 
α2-stimulantia (methyldopa). Daarnaast kan chronisch 
analgeticagebruik middels NSAID’s, aspirine, ergotamine, 
paracetamol, cafeïne, opioïden, en codeïne medicatieaf-
hankelijke hoofdpijn uitlokken. De behandeling is niet an-
ders dan bij andere leeftijdsgroepen en omvat uitleg, staken 
van specifieke medicamenten die hoofdpijn veroorzaken 
of onderhouden, en onthouding van cafeïne- en theïne-
bevattende (voedings)middelen gedurende drie maanden. 
Hierna kan een eventueel onderliggend primair hoofdpijn-
syndroom worden gediagnosticeerd en behandeld.12  

Primaire hoofdpijnsyndromen specifiek 
bij de oudere patiënt 
Hypnic headache
Hypnic headache (HH), ook bekend onder de naam alarm 
clock headache, komt vooral bij patiënten >50 jaar voor 
(prevalentie van 0,07-0,35% van alle hoofdpijnen). De 
pathofysiologie is onduidelijk.35 Bij HH treden hoofd-
pijnaanvallen van 15-40 minuten op zonder begeleidende 
verschijnselen, op >10 dagen per maand, gedurende mini-
maal drie maanden achtereen.21 De hoofdpijn ontstaat in 
de slaap en de patiënt wordt er wakker van. Comorbide 
migraine of spanningshoofdpijn wordt vaak gerappor-
teerd, evenals obstructief slaapapneusyndroom en nachte-
lijke hypertensie.35

Aanvalsbehandeling is niet altijd nodig, aangezien de 
hoofdpijn kortdurend en mild tot matig van ernst is. Bij 
langere episoden kan behandeling met cafeïne, cafeïne-be-
vattende analgetica of triptanen overwogen worden.35 Voor 
profylactische behandeling bestaat de keus uit cafeïne, 
lithium en indomethacine ante noctem. Bij oudere 
patiënten is het risico van lithium op neveneffecten en 
beperkingen groter, zoals hierboven beschreven. Indo-
methacine geeft een verhoogd risico op maagdarmbloe- 
dingen. Bij patiënten met nierfalen dient men eveneens 
zeer terughoudend te zijn. De effectiviteit van andere pro-
fylactica zoals topiramaat, tricyclische antidepressiva, me-
latonine, oxetoron, gabapentine, lamotrigine, pregabaline 
en acetazolamide is niet geheel duidelijk, en deze zouden 
niet voorgeschreven moeten worden bij de oudere patiënt. 

Conclusie 
In dit artikel zijn de klinische karakteristieken en behandel-
mogelijkheden van veelvoorkomende en specifieke primai-
re hoofdpijnsyndromen bij de oudere patiënt besproken. 
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Alhoewel over sommige aandoeningen bij deze patiënten-
groep niet veel bekend is en behandelmogelijkheden voor-
namelijk zijn gebaseerd op klinische ervaring en casuïstiek, 
zijn ook voor deze patiënten aanvals- en profylactische be-
handeling zeker mogelijk. Men moet daarin de comorbidi-
teit, polyfarmacie en grotere kans op bijwerkingen in ogen-
schouw nemen. De oudere bevolking neemt in omvang 
toe en hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem. Het is 
daarom belangrijk dat deze behandelmogelijkheden on-
derkend worden, alhoewel eenduidig wetenschappelijk 
bewijs bij de meeste hoofdpijnsyndromen vooralsnog ont-
breekt.
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