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Migraine en epilepsie: 
een (genetische) relatie?

Een mogelijke relatie tussen migraine en epilepsie is al vele decennia onderwerp van discussie.
Klinische, epidemiologische en therapeutische overeenkomsten kunnen op toeval berusten, en zijn
niet bewijzend voor een gemeenschappelijke basis. Een genetisch bepaalde stoornis in de functie
van ionenkanalen lijkt daarentegen wel enige aanwijzing te geven voor een gemeenschappelijke
onderliggende oorzaak van migraine en epilepsie. 
Mutaties in de 3 bekende genen voor familiaire hemiplegische migraine kunnen namelijk epilepsie
veroorzaken. Dit zou er op kunnen wijzen dat het ontwikkelen van specifieke geneesmiddelen die
gericht zijn op het stabiliseren van ionenkanalen, zowel de epilepsie- als de migrainepatiënt ten
goede kan komen. 
In dit overzicht worden kort de klinische, epidemiologische, pathofysiologische en therapeutische
overeenkomsten tussen migraine en epilepsie besproken, maar de meeste aandacht wordt gegeven
aan de genetische overeenkomsten.
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Inleiding
Migraine en epilepsie worden beide gekenmerkt
door paroxysmale cerebrale disfunctie. Het bestaan
van een relatie tussen migraine en epilepsie is daarom
al vele decennia een onderwerp van discussie.1,2

Sommige auteurs wijzen op de grote overeenkomsten.
Zij beschouwen migraine en epilepsie als sterk gere-
lateerde hersenaandoeningen. Historische voorbeelden
van aanhangers van dit standpunt zijn Hughlings
Jackson, Charcot en Dejerine. Andere auteurs wijzen
juist op de grote verschillen tussen de beide syndromen,
wat in zijn extreemste vorm heeft geleid tot de
beroemde uitspraak van William Gowers: “De fre-
quentste relatie tussen migraine en epilepsie is de
verkeerde diagnose.”3 Recente ontdekkingen, vooral
op genetisch gebied, hebben de discussie over de
relatie tussen migraine en epilepsie enigszins in een
ander daglicht gesteld. 
In dit overzicht worden kort de klinische, epidemio-

logische, pathofysiologische en therapeutische over-
eenkomsten tussen migraine en epilepsie besproken.
De meeste aandacht wordt echter gegeven aan de
genetische relatie tussen deze 2 ziekten.

Klinische overeenkomsten
Migraine en epilepsie zijn paroxysmale aandoeningen.
Bij beide speelt een tijdelijke functiestoornis van de
hersenschors bij de aanvallen een belangrijke rol.
Zowel migraine- als epilepsieaanvallen kunnen worden
voorafgegaan door voorverschijnselen (in beide ge-
vallen aura genoemd, alhoewel het om verschillende 
fenomenen gaat). 
Er zijn diverse triggerfactoren (bijvoorbeeld hormonale
factoren, slaapstoornissen, schedeltrauma) die zowel
migraine- als epilepsieaanvallen kunnen uitlokken.
Epilepsie en migraine kunnen beide voorkomen in
de vorm van een status; een status epilepticus bij 
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epilepsie en een migraine aura status of status
migrainosus bij migraine. De klinische verschillen
tussen migraine en epilepsie zijn meestal dermate
groot, dat het onderscheid in de dagelijkse praktijk
niet moeilijk te maken is. Dit is maar goed ook, want
de benodigde aanvullende diagnostiek, prognose en
behandeling verschillen enorm. 
Er zijn echter ook diverse situaties waarbij diagnostische
onzekerheid kan ontstaan. Zo is het al zeer lang
bekend dat een epileptische aanval gepaard kan
gaan, of gevolgd kan worden, door een op migraine
lijkende hoofdpijn.4,5 Omgekeerd kan een migraine-
aanval leiden tot bewusteloosheid, vooral wanneer 
er sprake is van zogenoemde basilaris-migraine.6,7

Migrainepatiënten kunnen EEG-afwijkingen hebben,
die wijzen op epilepsie.8 Vooral bij acute confusionele
migraine komen EEG-afwijkingen voor die, in com-
binatie met de kliniek, tot diagnostische verwarring
kunnen leiden.9

Er bestaan ook een aantal specifieke syndromen,
waarbij migraine en epilepsie tegelijkertijd kunnen
voorkomen. Het gaat hierbij om aanvallen die zowel
kenmerken hebben van migraine als van epilepsie,
soms ‘migralepsie’ genoemd.10 Meestal gaat het om
migraineaanvallen met aura die een epileptische
aanval uitlokken (‘migraine triggered seizures’).11 Er
zijn ook patiënten beschreven waarbij aansluitend aan

een migraineaanval, epilepsie optreedt en reversibele
cerebrale MRI-afwijkingen worden gevonden.12

Als er sprake is van separate migraine en epilepsie
binnen 1 individu kan toeval een rol spelen. Dit
wordt verklaard door de hoge prevalentie van
migraine in de algemene bevolking, en dus ook in de
epilepsiepopulatie. Van enkele specifieke epilepsie-
syndromen is gepubliceerd dat ze meer dan verwacht
met migraine geassocieerd zouden zijn. Deze publi-
caties zijn echter vrijwel allemaal van oudere datum,
betreffen een kleine groep patiënten (of slechts 1
familie), en verzuimen zonder uitzondering aan te
geven of het gaat om migraine met of migraine 
zonder aura. Het betreft hier occiptaalkwabepilepsie,
Rolandische-epilepsie, ‘adult onset myoclonus epilepsy’,
petit-malepilepsie en temporaalkwabepilepsie.13-17

Er zijn nog enkele andere klinische relaties tussen
migraine en epilepsie. Epilepsie kan een uiting zijn
van een cerebrale beschadiging die veroorzaakt
wordt door migraine, zoals in het geval van een
migraineus infarct.18 Migraine en epilepsie kunnen
beide veroorzaakt worden door een onderliggende
(structurele) hersenziekte, zoals een hersenschudding,
een arterioveneuze malformatie, ‘mitochondrial
encephalopathy with lactic acidosis and strokelike
episodes’ (MELAS), ‘alternating hemiplegia of
childhood’, en het Sturge-Webersyndroom.1,19-21

Epidemiologische studies
Op basis van de prevalenties van migraine en epilepsie
in de algemene bevolking is migraine te verwachten
bij ongeveer 20% van de epilepsiepatiënten en epi-
lepsie bij 1-2% van de migrainepatiënten. Bij beide
aandoeningen is er sowieso sprake van een hoge
mate van comorbiditeit (het tevens voorkomen van
een andere ziekte).
De oudere epidemiologische studies naar een relatie
tussen migraine en epilepsie waren zonder uitzonde-
ring problematisch, vanwege het gebrek aan strikte
criteria voor de diagnose van migraine en epilepsie,
en het ontbreken van een goede controlegroep.22

Eigenlijk werden de eerste state-of-the-artstudies die
gebruik maakten van de criteria van de ‘International
Headache Society’ (IHS) voor migraine, pas uitge-
voerd in de jaren ’90 van de vorige eeuw.
Marks en Ehrenberg vonden zoals verwacht migraine
bij 20% van de epilepsiepatiënten, maar opvallend
was dat bij 3% van de patiënten de epilepsieaanvallen
optraden in nauwe tijdsrelatie tot de migraineaanval-
len.23 In een studie met bijna 2.000 epilepsiepatiënten
vonden Ottman en Lipton bij 24% tevens migraine.24

Van de familieleden met epilepsie had 26% ook

Tabel 1. Mutaties in de 3 bekende genen van
familiaire hemiplegische migraine die ook
epilepsie kunnen veroorzaken.

Gen Mutatie Referentie

CACNA1A T666M 30
Y1820X 31
I1710T 33
E147K 35

ATP1A2 R689Q 38
M731T 38
L746P 39
W887R 39
G615R 40
D718N 41
P979L 41
G901A 42

SCN1A Q1489K 43
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migraine, terwijl slechts 15% van de familieleden
zonder epilepsie, migraine had. De kans op migraine
bleek dus ongeveer verdubbeld te zijn bij volwassenen
met epilepsie. Een vergelijkbaar resultaat werd ge-
vonden in een recente populatiestudie.25 Bij kinderen
met epilepsie komt ook ongeveer tweemaal zo veel
migraine voor.26 In een recent retrospectief IJslands
onderzoek hadden kinderen tussen 5 en 15 jaar met
epilepsie bijna viermaal vaker migraine, met name
migraine met aura.27

Genetica van migraine en epilepsie
Migraine en idiopathische epilepsie zijn complexe
genetische aandoeningen. Bij beide fenotypes spelen
multipele genetische factoren in combinatie met
omgevingsfactoren, een rol. Intensief wetenschappelijk
onderzoek van de laatste jaren heeft een deel van de
genetische achtergronden van migraine en epilepsie
ontrafeld, maar veel is nog niet bekend. 
Opvallend is dat, naar mate er meer bekend wordt
over de genetische achtergronden, er ook steeds meer
raakvlakken tussen migraine en epilepsie worden
gevonden. Overigens is vaker gerapporteerd dat
migrainegenen ook epilepsie kunnen veroorzaken,
dan andersom (migraine door epilepsiegenen). Dit zou
kunnen berusten op een onderzoeksbias: epilepsie
bij een patiënt of familie met migraine wordt meestal
geregistreerd, terwijl migraine bij epilepsie al snel
wordt toegeschreven aan toeval door de hoge preva-
lentie van migraine in de algemene bevolking. In
ieder geval is er vrijwel geen literatuur over migraine
bij mutaties in epilepsiegenen, en veel over epilepsie
die geassocieerd is met migrainegenen.
Van enkele zeldzame specifieke epilepsiesyndromen
zijn mutaties bekend, onder andere in de genen die
coderen voor nicotineacetylcholine- en GABAa-
receptoren.28 Bij de meeste idiopathische epilepsie-
vormen zijn echter nog geen causale mutaties gevonden.
De inmiddels bekende genen voor idiopathische
epilepsie coderen vrijwel allemaal voor ionenkanalen-
defecten, met name van natrium-, kalium- en chloride-
kanalen.28 Mutaties in dergelijke genen veroorzaken
abnormale synchronisatie of overmatige prikkel-
baarheid van cerebrale structuren.
Net als bij epilepsie speelt ook bij migraine een com-
plexe combinatie van grotendeels nog onbekende
erfelijke en omgevingsfactoren een rol.29 De huidige
moleculair-biologische kennis omtrent de genetische
achtergrond van migraine is beperkt. Alleen enkele
van de genen, die betrokken zijn bij een zeldzame
variant van migraine met aura, familiaire hemiplegische
migraine (FHM), zijn bekend. FHM is een auto-

somaal dominant overervende aandoening. Bij een-
derde van de FHM-families treedt naast migraine
ook een chronisch progressieve cerebellaire ataxie
op. Bij veel FHM-families komt ook epilepsie voor.
Het FHM1-gen CACNA1A codeert voor calcium-
kanalen en ligt op de korte arm van chromosoom
19.30 Mutaties in dit gen worden gevonden bij meer
dan de helft van alle FHM-families, inclusief alle
families met cerebellaire ataxie. Inmiddels zijn meer
dan 15 verschillende mutaties in dit gen beschreven.
Enkele hiervan zijn ook geassocieerd met epilepsie
(zie Tabel 1).30-35 Een associatie tussen het CAC-
NA1A-gen en idiopathische epilepsie werd door 1
onderzoeksgroep gevonden, maar dit werd niet
bevestigd door een andere.36,37 Mutaties in het muizen
calciumkanaalgen, dat gezien kan worden als equiva-
lent van het humane CACNA1A, veroorzaken naast
ataxie ook epilepsie.
Het FHM2-gen ATP1A2 ligt op de lange arm van
chromosoom 1.38,39 Het codeert voor de α2-subeenheid
van natrium-kalium-ATPase, die verantwoordelijk is
voor het pompen van kaliumionen de cel in en natrium-
ionen de cel uit. Een stoornis van de natrium-kalium-
verhouding kan een ‘cortical spreading depression’
opwekken: een kortdurende golf van hyperexcitatie
van neuronen die gevolgd wordt door een periode
van hypo-exitatie. Dit fenomeen wordt algemeen
beschouwd als het onderliggende mechanisme voor
een migraineaura.29 Diverse verschillende mutaties
in het ATP1A2-gen zijn gerapporteerd bij FHM-
families (zie Tabel 1). In 2 Italiaanse families ver-
toonden enkele patiënten naast FHM ook niet nader
gespecificeerde, epilepsie.39 In een Nederlands-Canadese
familie met FHM en een ATP1A2-mutatie hadden
diverse familieleden tevens een goedaardige vorm van
epilepsie, de zogenoemde benigne familiaire infantiele
convulsies (BIFC).38 In 12 Italiaanse BIFC-families
(zonder FHM) werd overigens geen ATP1A2-mutatie
gevonden.44 Een associatie werd ook niet gevonden
tussen het ATP1A2-gen en temporaalkwabepilepsie
en idiopathische gegeneraliseerde epilepsie.45,46

Het FHM3-gen werd zeer recentelijk ontdekt op
chromosoom 2q24. Het bleek te gaan om een al
bekend epilepsiegen SCN1A.43 Mutaties in dit natrium-
kanaalgen waren al eerder beschreven bij families
met gegeneraliseerde epilepsie met koortsconvulsies,
en bij een ernstige vorm van myoclonus epilepsie.28

Drie van de 18 patiënten met FHM en een SCN1A-
mutatie hadden ook epileptische aanvallen gehad
gedurende hun jeugd. Bij 2 ging het om benigne
febriele convulsies, bij de derde om benigne focale
epilepsie.
Samenvattend kan gezegd worden dat mutaties in
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alle 3 bekende FHM-genen ook epilepsie kunnen
geven. Een genetische stoornis in de functie van
ionenkanalen zou dus beschouwd kunnen worden
als een gemeenschappelijke onderliggende oorzaak
voor migraine en epilepsie. Hoewel er veel FHM-
patiënten zijn die epilepsie hebben, is het natuurlijk
wel opvallend dat het merendeel van de patiënten
met een FHM-ionenkanaalmutatie geen epileptische
manifestaties heeft. Wellicht zijn er bijkomende
genetische dan wel omgevingsfactoren die het optre-
den van epilepsie bepalen, of is het een kwestie van
incomplete penetrantie (dat wil zeggen dat een
patiënt met een mutatie niet altijd het volledige
ziektebeeld heeft).

Therapeutische consequenties
Bij aanvallen van migraine en epilepsie is er sprake
van voorbijgaande veranderingen in corticale neuronale
activiteit. Bij epilepsie gaat het om hyperexcitatie, bij
migraine deels om hyper- en deels om hypo-excitatie.
Van beide aandoeningen is nog niet de gehele patho-
fysiologie ontrafeld, maar wel is duidelijk dat bij bei-
de aandoeningen ionenkanalen, het glutamaat-,
serotonine- en dopaminemetabolisme een belangrijke
rol spelen. 
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de preven-
tieve behandeling van migraine en epilepsie overeen-
komsten vertoont. De stand van zaken betreffende
therapeutische opties is bij beide syndromen echter
geheel anders. Bij epilepsie werden de verschillende
preventieve medicamenten specifiek voor epilepsie
ontwikkeld, maar de werkzaamheid van de beschikbare
preventieve medicamenten voor migraine berust steeds
op een toevalsbevinding. Migraine kan behandeld
worden met bloeddrukmedicatie (bijvoorbeeld
propranolol), antidepressiva (amitriptyline) en anti-

epileptica. Vrijwel alle anti-epileptica zijn geprobeerd
bij migraine. Alleen van natriumvalproaat en topira-
maat werd de effectiviteit bewezen in dubbelblind
placebogecontroleerde studies. Deze effectiviteit
berust waarschijnlijk op het stabiliserende effect op
ionenkanalen. Gabapentine is mogelijk ook effectief,
maar nog onvoldoende onderzocht. Alle andere anti-
epileptica werden alleen nog maar in open studies en
bij kleine patiëntenaantallen geprobeerd.

Conclusie
Recent genetisch onderzoek geeft aanwijzingen voor
een genetische relatie tussen migraine en epilepsie.
Het trefwoord van deze relatie is ionenkanalen. Het
gaat hierbij echter wel om een relatie tussen een zeer
zeldzame migrainevariant (FHM) en epilepsie, zodat
er geen conclusies mogelijk zijn omtrent de relatie
tussen migraine en epilepsie in het algemeen. 
Een belangrijke taak voor migrainewetenschappers is
om eerst aan te tonen dat een stoornis in ionenkanalen
ook een rol speelt bij ‘gewone’ migraine met en zonder
aura, en niet alleen bij extreem zeldzame fenotypes,
zoals FHM. Het is waarschijnlijk dat het ontwikkelen
van specifieke geneesmiddelen die gericht zijn op
het stabiliseren van ionenkanalen, ook de ‘gewone’
migrainepatiënt ten goede zal komen.
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Epilepsie op latere leeftijd 
Epilepsie op latere leeftijd is geschreven voor mensen die

vanaf de leeftijd van ongeveer 50 jaar epilepsie krijgen. Met de

huidige vergrijzing, een groep die helaas groeit. Epilepsie ont-

staat op latere leeftijd vaak als gevolg van een andere ziekte

of hersenaandoening. De brochure

beschrijft klachten, onder-

zoek, diagnose en behande-

ling en gaat tevens in op 

de psychosociale kant van

epilepsie, zowel voor de 

persoon in kwestie als voor

zijn/haar omgeving. Aan de 

brochure werkten verschillende 

artsen en voorlichters mee en

een coördinator van de Epilepsievereniging Nederland.

Epilepsie en medicijnen
Onlangs vernieuwde het Nationaal

Epilepsie Fonds haar brochure

Epilepsie en medicijnen. In deze

brochure is uitgebreide informa-

tie te vinden over de werking,

verschillende middelen en het

gebruik van anti-epileptica.

Daarnaast beschrijft het fonds

mogelijke bijwerkingen en de consequenties van

anti-epileptica voor het dagelijks leven. Aan deze brochure

werkten verschillende artsen en voorlichters mee.

De brochures zijn te bestellen door een mail te sturen naar

info@epilepsiefonds.nl of door te bellen met de Epilepsie

Infolijn van het Nationaal Epilepsie Fonds, tel: 0900 821 24 11.

De brochures zijn ook te downloaden via www.epilepsie.nl


