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Pro-Contra

(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:221) 

Datema/Schoonman en De Beer/Koppen hebben de 
argumenten voor en tegen bovenstaande stelling verwoord 
en onderbouwd. Het eerste duo is academisch/groot 
perifeer, het tweede duo groot perifeer, het eerste duo is 
Randstad/Brabant, het tweede duo randstad, het eerste 
duo is voor de helft afkomstig uit een academisch hoofd-
pijncentrum met wereldfaam, bij het tweede duo komt 
de gemiddelde Hagenees met koppijn. Ik schets maar 
even de achtergrond van de praktijken van de auteurs.

De patiënten waarover we het hebben zijn patiënten met 
een al langer bestaande hoofdpijn zonder alarmsympto-
men en met een normaal neurologisch onderzoek. Deze 
patiënten hebben meestal de huisarts al verschillende 
malen geconsulteerd en verschillende behandelingen 
geprobeerd voordat ze bij de neuroloog op de polikliniek 
worden gezien in verband met blijvende klachten van 
hinderlijke hoofdpijn. Velen van hen zijn ongerust, bang 
voor een hersentumor (“bij een familielid of een verre 
kennis is de hersentumor ook veel te laat gevonden omdat 
er geen scan werd gemaakt” zal voor velen van ons een 
bekende uitspraak zijn).

De kans op het vinden van afwijkingen is klein betogen 
Datema/Schoonman. Zij onderbouwen die stelling met 
studies, waarvan je je afvraagt hoe representatief ze zijn 
voor de patiënten op mijn polikliniek. En is ook een 
kleine kans niet groot genoeg om laagdrempelig te 
scannen? En vervolgens komen de richtlijnen ter sprake. 
Richtlijnen die meestal zijn opgesteld door hoofd-
pijnspecialisten die op hun polikliniek niet de doorsnee 
populatie hoofdpijnpatiënten zien en die weer onder-
bouwd zijn door bovengenoemde studies. De richtlijnen 
worden door het duo De Beer/Koppen verder gefileerd. 
Het duo benadrukt nogmaals de selectie van patiënten 
in de verschillende studies en het gebrek aan data om 
voor iedere hoofdpijnpatiënt tot een goed gefundeerd 
advies te komen.

Hoe betrouwbaar is het normale neurologisch onder-
zoek? In onze tradities is het neurologisch onderzoek 
onomstreden en heeft het een hoge status. Maar is dat 
terecht? Of valt dat misschien toch tegen? Hoe vaak zijn 
neurologen het niet oneens over subtiele afwijkingen  
bij het neurologisch onderzoek? En hoe laag is de kappa 
niet als het wordt uitgezocht? Inmiddels, in 2014, is  
er een generatie neurologen opgegroeid met MRI- 
scans, veel MRI-scans, en dat heeft het neurologisch 
onderzoek anders gepositioneerd in het denken van die  
neurologen. 

Het wegnemen van ongerustheid is misschien bij een 
deel van de patiënten tijdelijk, maar veel data zijn er 
niet. Het vinden van toevalsbevindingen kan weer 
onrust veroorzaken, maar ook daar is een taak voor de 
neuroloog om dat adequaat te vervolgen. Kosten en 
beschikbaarheid tenslotte mogen misschien meewegen 
op het niveau van verzekeraars, beleidsmakers of de 
minister, maar die afweging moet niet in de spreek-
kamer bij een individuele patiënt worden gemaakt. 
Willekeur ligt hier op de loer.

En dan de wereld om ons heen. Waar sommigen van u 
misschien nog de illusie hebben dat de dokter bepaalt 
wat er gebeurt, is de werkelijkheid vaak anders. Patiënten 
willen een MRI en daarmee basta. In het extreme geval 
(niet zeldzaam in Amsterdam) wordt de neuroloog die 
bedenkingen heeft tegen het aanvragen van een MRI 
als een irritant obstakel gezien voor het verkrijgen van 
aanvullend onderzoek dat men wil en min of meer 
opeist. Natuurlijk kunt u de MRI tegenhouden maar 
men vindt wel een andere neuroloog of een huisarts die 
het onderzoek wel gemakkelijk wil afspreken. Uitvoerige 
uitleg aan de patiënt dat het onderzoek niet nodig is, zo 
leert mijn ervaring, komt niet aan. 

Tot zover enkele kanttekeningen van een academisch/
groot-perifeer werkzame neuroloog in Amsterdam. Voel 
u vrij om u te mengen in de discussie.
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“Een MRI-cerebrum is meestal 
overbodig bij een poliklinische 
patiënt met hoofdpijn”
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