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Factoren die bijdragen tot succes of 
mislukking van de chirurgische behan-
deling van migraineuze hoofdpijn 

Bron: Larson K; Lee M; Davis J.; Guyuron B. 
Plast Reconstr Surg. 2011;128:1069-75 
Door: dhr. prof. dr. F. Van Calenbergh, 
neurochirurg te Leuven, België.

Achtergrond.
Het doel van deze studie was het identificeren van 
factoren die bijdragen tot het succes of de misluk-
king van chirurgie voor migraine.

Methoden. Een retrospectieve studie werd verricht 
onder patiënten die chirurgie ondergingen voor 
migraineuze hoofdpijn, uitgevoerd door de hoofdau-
teur (Bahman Guyuron), met een minimum follow-
up van 11 maanden. De studiepopulatie omvatte 
drie groepen: succes, verbetering en mislukking 
na migrainechirurgie. Voor elke patiënt werden 36 
unieke datapunten verzameld.

Resultaten. In totaal beantwoordden 169 patiën-
ten aan de inclusiecriteria. Van deze vormden 66 
patiënten de succesgroep (S, volledig verdwijnen van 
de migraineuze hoofdpijn), 67 vormden de verbe-
teringgroep (I, >50% reductie in frequentie, inten-
siteit of duur van de migraine) en 36 vormden de 
mislukkinggroep (F, <50% reductie in frequentie, 
intensiteit of duur van de migraine). Significante 
verschillen tussen de groepen werden gevormd door 
leeftijd op het tijdstip van de operatie (S>I, p=0,02), 
frequentie van de migraine (S< I, p=0.02), leeftijd 
bij het begin van de migraine (S>I, p=0.003; S>F, 
p=0.04), anamnese van craniaal of cervicaal trauma 
(S< I, p=0.04), dagelijks gebruik van zelfzorgmedi-
cijnen tegen migraine (S< I, p=0.05), visuele symp-
tomen (S>I, p=0.02), toegenomen intraoperatieve 
bloeding (S<F, p=0.04; I<F, p=0.04), zone I (S>F, 
p=0.0006; I>F, p=0.0004), zone II (S>F, p=0.015), 
enkele operatieve zone (S<F, p=0.005), één tot twee 
operatieve zones (S<F, p=0.04; I<F, p=0.01), vier 
operatieve zones (S>I, p=0.05; S>F, p=0.04).

Conclusies. Factoren geassocieerd met het mis-
lukken van chirurgie voor migraine omvatten  
toegenomen intraoperatieve bloeding en chirur-

gie op minder triggerzones. Factoren geassocieerd 
met succes zijn oudere leeftijd bij aanvang van de 
migraine, hogere frequentie van visuele symptomen 
in vergelijking met de verbeteringgroep, chirurgie in 
zones I of II, en deactivatie van alle vier de chirur-
gische zones.

Commentaar. 
Na acht jaar lidmaatschap van de hoofdredactieraad 
van het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirur-
gie en na vele Journal Scans zal ik vanaf 24 januari 
2012 de fakkel doorgeven aan een andere Vlaamse 
neurochirurg die mijn plaats  overneemt. Deze laat-
ste Journal Scan behandelt een artikel dat ik vrij toe-
vallig op het spoor kwam bij een Pubmed-zoektocht 
op de trefwoorden ’evidence’ en ‘neurosurgical treat-
ment’. Al bij het lezen van de titel viel ik bijna ach-
terover van verbazing. Mijn verbazing bleef stijgen 
bij het lezen van de patiëntenaantallen, de chirur-
gische techniek, en tenslotte het feit dat dit en ook 
vorige artikelen van deze auteurs gepubliceerd waren 
in een gezaghebbend tijdschrift voor Plastische Chi-
rurgie, met een impactfactor van 2.647, hoger dan 
bijna alle neurochirurgische tijdschriften. Ik heb dit 
artikel gekozen, in de eerste plaats om op een licht-
voetige manier afscheid te nemen van de lezers van 
TNN, maar anderzijds ook omdat deze controver-
siële artikelen in de algemene pers en op het internet 
geciteerd worden, zodat patiënten hierover lezen en 
ons onvoorbereid vragen kunnen stellen. Ik sprak 
een aantal neurologen aan en slechts een had reeds 
gehoord van deze techniek.

In 2002 merkte Guyuron, plastisch chirurg in 
Cleveland Ohio, dat zijn patiënten die een facelift 
ondergingen maar ook aan migraine leden, vaak als 
gunstige bijwerking vermeldden dat hun migrai-
neuze symptomen verbeterden. Dat leidde tot het 
ontwikkelen van een chirurgische techniek waar-
bij patiënten met migraine geopereerd werden om 
een aantal subcutane ‘triggerzones’ te verwijderen: 
na proefinjecties met Botox, worden op een of meer 
van vier triggerzones subcutane ingrepen verricht: 
in zone I worden de glabellaspieren (m. corruga-
tor supercilii, m. depressor supercilii, m. procerus) 
endoscopisch of via een wenkbrauwincisie verwij-
derd. In zone II wordt een deel van de ramus zygo-
maticotemporalis van de n. trigeminus verwijderd. 
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De derde zone is het nasale septum bij patiënten met 
migraine en anatomische afwijkingen van het neus-
septum op CT-scan. Zone 4 is de m. semispinalis 
capitis die verwijderd wordt om de n. occipitalis 
maior bilateraal vrij te leggen.

In 2009 publiceerde Guyuron een placebo-gecon-
troleerde studie van 75 patiënten (Plast Reconstr 
Surg. 2009;124:461-8) met significant gunstige 
effecten. Bij een op de drie werd een ‘sham’ operatie 
verricht. Er zijn heel weinig gerandomiseerde studies 
van chirurgische behandelingen waar de grenzen 
van wat ethisch verantwoord is in dergelijke mate 
opgezocht worden. In hetzelfde tijdschrift werd een 
commentaar van J. Janis gepubliceerd die zijn col-
lega alle lof toezwaait met de woorden: “This arti-
cle, simply put, represents the definitive proof that 
surgical decompression of peripheral trigger points 
in the treatment of migraine headaches is a valid 
concept”. (Plast Reconstr Surg. 2009;124:469-70). 
In de neurologische literatuur werd deze techniek 
nauwelijks becommentarieerd. Alleen in een Duits 
artikel (Nervenarzt. 2010;81:463-70) geven Gaul et 
al. een kritische reflectie weer. De belangrijkste kri-
tiek berust uiteraard op het gegeven dat de behande-
ling lijkt te suggereren dat migraine zijn oorsprong 
vindt in de kleine cutane spieren en zenuwtakjes, 
wat niet overeenkomt met de actuele inzichten over 
de pathofysiologie van migraine.

Aandoeningen die door de klassieke geneeskunde 
niet succesvol behandeld kunnen worden, zijn vaak 
het onderwerp van alternatieve behandelwijzen. In 
het zeldzame geval dat een wetenschappelijk cor-
recte studie plaatsvindt, blijken deze behandelwij-
zen meestal niet superieur ten opzichte van placebo. 
De studies van Guyuron et al. kunnen methodo-
logisch bekritiseerd worden, vooral wat betreft de 
inclusiecriteria en de definitie van migraine en het 
ontbreken van een goed ondersteund pathofysiolo-
gisch concept. Rekening houdend met de evidente 
moeilijkheden om chirurgische behandelingen te 
onderwerpen aan gerandomiseerd en blind onder-
zoek hebben de auteurs echter wel grote inspan-
ningen verricht om hun methode een schijn van 
wetenschappelijke onderbouwing te geven. Het is 
de taak van de wetenschappelijke verenigingen en 
hun tijdschriften om dergelijke praktijken niet te 
verzwijgen maar om een duidelijk standpunt in te 
nemen en met wetenschappelijke argumenten aan 
te tonen dat dit geen goede behandeling is. Indien 
er voldoende wetenschappelijke twijfel is over het 
resultaat van een chirurgische behandeling moet 
in de mate van het mogelijke een wetenschappelijk 
correcte en betrouwbare klinische studie worden 
georganiseerd. Ook negatieve resultaten moeten 
gepubliceerd worden om geen onverantwoord inter-
ventionistisch beleid te promoten. Dit is de enige 
wijze waarop empirisch ontwikkelde behandelingen 
gevalideerd kunnen worden.
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