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Inleiding
Clusterhoofdpijn (CH) wordt gekenmerkt door 
ernstige, eenzijdige, orbitaal of temporaal gelokali-
seerde pijnaanvallen met ipsilaterale autonome ver-
schijnselen zoals een rood oog, tranend oog, ptosis, 
miosis, ooglidoedeem, loopneus, verstopte neus of 
zwetend voorhoofd.1 Volgens sommige patiënten 
lijkt het alsof ‘het oog eruit wordt gedrukt’ of alsof 
er ‘messen in het oog worden gestoken’. Vaak is er 
tijdens een aanval sprake van bewegingsdrang. Zon-
der behandeling duren de aanvallen 15-180 min. Ze 
kunnen tot achtmaal per etmaal optreden, vaak ook 
’s nachts. 
Op basis van het kenmerkende klinische beeld zou 

CH goed te diagnosticeren moeten zijn, maar he-
laas laat de juiste diagnose vaak lang op zich wach-
ten.2 Een belangrijke reden hiervoor is de lage pre-
valentie van CH, die varieert van 0,1-0,4%.3 Veel 
huisartsen, oogartsen en KNO-artsen zullen niet 
vaak een CH-patiënt op hun spreekuur krijgen en 
dus het syndroom moeilijk herkennen. CH maakt 
deel uit van de groep van zogenoemde trigemino-
autonome cephalgieën (TAC’s).1,4 Ook de veel zeld-
zamere hoofdpijnsyndromen paroxysmale hemicra-
nia (PH) en ‘short-lasting unilateral neuralgiform 
headache attacks with conjunctival injection and 
tearing’ (SUNCT) worden tot de TAC’s gerekend 
(zie Tabel 1 op pagina 63).
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Samenvatting
Het cluster-tic-syndroom bestaat uit een combinatie van ipsilaterale aanvallen van cluster-
hoofdpijn en trigeminusneuralgie. Dit artikel geeft een overzicht van de relevante literatuur 
aan de hand van 3 patiënten met dit syndroom. Het is van belang om beide hoofdpijncompo-
nenten te herkennen en separaat te behandelen. De pathofysiologie van het cluster-tic-syn-
droom is onduidelijk. Vooralsnog lijkt een toevallig samengaan van 2 zeldzame hoofdpijnsoor-
ten de meest waarschijnlijke optie.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:62-8)

Het cluster-tic-syndroom en 
andere tic-TAC-combinaties
The cluster tic syndrome and other tic-TAC combinations

J. Haan, L.A. Wilbrink, R. Haan, M.D. Ferrari

Summary
The cluster tic syndrome consists of a combination of ipsilateral attacks of cluster headache 
and trigeminal neuralgia. This article provides an overview of relevant literature based on 3 
cases with this syndrome. It is important to recognize both of the headache components and 
to treat them seperately. The pathophysiology of the cluster tic syndrome is unclear. For now, 
it seems that an accidental combination of 2 rare types of headache is the most likely option.
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De diagnose ‘trigeminusneuralgie’ (TN) is over het 
algemeen gemakkelijker te stellen. Hierbij treden 
schietende pijnen op in een of meerdere takken van 
de nervus trigeminus, vaak uitgelokt door aanraking, 
slikken, kauwen of praten. Volgens de officiële crite-
ria mogen de aanvallen maximaal 2 min duren.1 TN 
heeft een prevalentie van 0,3-0,6%, maar omdat het 
merendeel van de patiënten 60 jaar of ouder is, ligt de 
prevalentie in oudere leeftijdsgroepen hoger.5

Een diagnostisch probleem kan ontstaan wanneer 
een patiënt zich presenteert met een mengbeeld van 
CH- en TN-aanvallen. Hieronder worden 3 patiën-
ten met deze combinatie besproken.

Patiënt 1
Deze man, geboren in 1918, had sinds 1990 aanval-
len van pijn bij het rechteroog. Hij presenteerde zich 
in 2003 op de polikliniek Neurologie en herinnerde 
zich dat de aanvallen vroeger 5-180 min konden 
duren. Bij veel van de aanvallen ging het rechter-
ooglid hangen en traande het oog, zonder roodheid 
van het oog of neusverschijnselen. Ooit was (in een 
ander ziekenhuis) de diagnose ‘TN’ gesteld, maar 
behandeling met carbamazepine was niet effectief. 
Omdat de aanvallen in perioden kwamen die enkele 
weken konden duren en vanzelf weer stopten, had 
hij al lang geen artsen meer bezocht. Toen hij zich 
in 2003 op onze polikliniek meldde, had hij echter 

al gedurende een jaar aanvallen, die niet spontaan 
waren gestopt. De aanvallen werden niet uitgelokt 
door aanraken van de huid.
De voorgeschiedenis vermeldde diabetes mel-
litus en operaties aan heup en pols. Als medica-
tie gebruikte de patiënt tolbutamide, meloxicam 
en ‘iets’ voor maagklachten. Hij rookte niet, ge-
bruikte 3 eenheden alcohol per dag en geen kof-
fie. De bloeddruk was 140/85 en het neurologisch 
onderzoek normaal. Een MRI-scan van de sche-
del toonde geen afwijkingen. De patiënt kreeg het 
verzoek om een dagboek bij te houden en hieruit 
bleek dat de aanvallen 15-180 minuten duurden en 
gepaard gingen met autonome verschijnselen. De 
diagnose ‘secundair chronische CH’ werd gesteld. 
Behandeling met verapamil (80 mg vijfmaal daags) 
deed de aanvallen geheel verdwijnen, maar steeds 
na het verlagen van de dosis kwamen de aanvallen 
terug. In 2006 ontstonden aanvallen bij het rech-
teroog en de bovenkaak, ondanks verapamil. Deze 
aanvallen waren echter veel korter (enkele secon-
den) en gingen niet gepaard met neus- of oogver-
schijnselen. Behandeling met carbamazepine (200 
mg viermaal daags) deed deze nieuwe aanvallen 
verdwijnen. Steeds als de dosis verapamil verlaagd 
werd, keerden de langere aanvallen met autonome 
verschijnselen terug, en wanneer de dosis carba-
mazepine werd verlaagd, keerden de schietende 
pijnaanvallen terug. Op dit moment is de patiënt 

Tabel 1. Klinische verschijnselen van trigemino-autonome cephalgieën (TACs) en trigeminus-
neuralgie.

Duur aanvallen Locatie Begeleidende verschijnselen

Clusterhoofdpijn (CH) 15-180 min eenzijdig: (peri)orbitaal ipsilateraal: autonome verschijnselen, 

bewegingsdrang 

Paroxysmale hemicrania (PH) 2-45 min eenzijdig: (peri)orbitaal ipsilateraal: autonome verschijnselen

Trigeminusneuralgie (TN) enkele sec eenzijdig: 

meestal tweede/derde tak  

N. trigeminus

uitgelokt door bewegen of aanraken 

kaak

SUNCT 2-250 sec eenzijdig: (peri)-orbitaal Ipsilateraal: autonome verschijnselen

Hemicrania continua* continu eenzijdig autonome verschijnselen tijdens 

exacerbaties

*=in de vorige classificatie van 1988 werd ook hemicrania continua tot de TAC’s gerekend. Hierbij treedt unilaterale 

continue hoofdpijn op, gepaard gaande met autonome verschijnselen en (net als PH) met een absoluut therapeutisch 

effect van indometacine. Dit syndroom werd in de nieuwe classificatie niet meer tot de TAC’s gerekend omdat de 

hoofdpijn niet in aanvallen komt, SUNCT=‘short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival 

injection and tearing’.
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pijnvrij met verapamil 80 mg driemaal daags en 
carbamazepine 200 mg viermaal daags.

Patiënt 2
Deze patiënte werd geboren in 1924 en had sinds 
1995 gemiddeld 3-4 weken per jaar pijnaanvallen 
bij het linkeroog. Vanaf het begin onderscheidde zij 
2 soorten aanvallen. De ene soort bestond uit pijn-
scheuten die werden geprovoceerd door aanraken 
van de bovenlip, kauwen en telefoneren. De andere 
aanvallen duurden 2-3 uur en gingen gepaard met 
een rood, tranend oog en een loopneus. De laatst-
genoemde aanvallen breidden zich ook uit naar de 
slaap en kwamen minder vaak voor dan de eerst-
genoemde. Toen de patiënte in 1999 voor het eerst 
onze polikliniek Neurologie bezocht, was zij al zon-
der succes behandeld met ergotamine, zolmitriptan, 
diazepam, paracetamol en propranolol. Injecties 
met sumatriptan waren wel effectief, maar alleen bij 
de langer durende aanvallen.
De medische voorgeschiedenis vermeldde een heup-
operatie. De bloeddruk was 140/80 en het neurolo-
gisch onderzoek was normaal. Een MRI-scan van 
de schedel toonde geen afwijkingen, evenals oog-
heelkundig onderzoek. Er werd gestart met vera- 
pamil (80 mg driemaal daags) waarmee de langer 
durende aanvallen grotendeels verdwenen. Pas toen 
ook carbamazepine (100 mg driemaal daags) werd 
toegevoegd, verdwenen ook de kortdurende aanval-
len. Later moest vanwege terugkeren van de korte 
aanvallen de dosis carbamazepine opgehoogd worden 
naar vijfmaal daags 200 mg en werd baclofen 10 mg 
tweemaal daags toegevoegd. Een geplande ingreep 
volgens Sweet werd door de patiënte op het laatste 
moment afgezegd, omdat de pijnaanvallen op dat 
moment weer weg waren. De langer durende aanval-
len reageerden goed op zuurstofinhalatie. De patiënte 
overleed in 2007 aan een niet-gerelateerde oorzaak.

Patiënt 3
Deze nu 70-jarige man bezocht recentelijk de poli- 
kliniek Neurologie in verband met hoofdpijnaan-
vallen. Hij was in een ander ziekenhuis bekend met 
sinds 10 jaar bestaande pijnscheuten links bij het oog 
en de bovenlip. Deze scheuten duurden maximaal 
20 sec en werden geprovoceerd door praten, geeuwen 
en eten. Aanvankelijk werd hij behandeld met car-

bamazepine, maar hiervan werd hij misselijk. Later 
kreeg hij pregabaline en met 150 mg tweemaal daags 
waren de pijnscheuten goed onder controle. De pa-
tiënt bezocht nu echter onze polikliniek, omdat hij 
sinds enkele maanden veel langere aanvallen had bij 
het linkeroog. Deze duurden 30-90 min en gingen 
gepaard met een rood, tranend oog en verlies van 
dun, helder vocht uit het linkerneusgat. Tussen de 
aanvallen door waren er soms ook nog pijnscheuten. 
Op eigen houtje had de patiënt de pregabaline opge-
hoogd naar 150 mg 14 dd(!), echter zonder succes.
Zijn voorgeschiedenis vermeldde hypertensie, hypo-
thyreoïdie, angina pectoris, knieoperaties en een lis-
thesis L5-S1. Hij gebruikte naast pregabaline carba-
salaatcalcium, candesartan, furosemide, metoprolol, 
levothyroxine en simvastatine. De bloeddruk was 
135/85, het neurologisch onderzoek liet een lichte 
ptosis links zien, een MRI-scan van de schedel was 
normaal. De patiënt kreeg het advies om de pre-
gabaline geleidelijk te verlagen en te starten met 
verapamil. Bij een dosis van 80 mg 5 dd verapamil 
bleven de langere aanvallen weg. De pijnscheuten 
namen pas in frequentie af toen gabapentine (300 
mg 3 dd) werd toegevoegd.

Conclusie
Bij alle 3 patiënten is sprake van ipsilaterale aanval-
len die voldoen aan de criteria voor CH, in combi-
natie met pijnscheuten die voldoen aan de criteria 
voor TN.1 De combinatie van deze 2 verschillende 
hoofdpijnsoorten wordt wel het cluster-tic-syn-
droom genoemd, een term die werd geïntroduceerd 
in 1978 in een abstract.6 Vergelijkbare patiënten wa-
ren al eerder beschreven, maar onder andere bena-
mingen.7 Het woord ‘tic’ in ‘cluster-tic’ verwijst naar 
de oude naam van TN: ‘tic douloureux’. Sinds 1978 
zijn enkele tientallen patiënten met het cluster-tic-
syndroom beschreven (zie Tabel 2 op pagina 65).7-13

Het is niet duidelijk of het simultaan optreden van 
CH en TN bij één patiënt berust op toeval of op 
een gemeenschappelijke onderliggende oorzaak.14 Er 
zijn auteurs die het bestaan van het cluster-tic-syn-
droom als aparte entiteit in twijfel trekken, met als 
belangrijkste argument dat stekende kortdurende 
pijn, naast de gebruikelijke langere aanvallen, vaak 
wordt beschreven door CH-patiënten.7 Mulleners 
en Verhagen (1996) geven aan de hand van de be-
schrijving van één patiënt ook argumenten waarom 
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ze niet in het cluster-tic-syndroom als aparte entiteit 
geloven.15 Hun patiënte had pijnaanvallen van 5 min 
in de eerste en derde tak van de nervus trigeminus, 
zonder begeleidende autonome verschijnselen. Aan-
vankelijk traden de aanvallen links op, later rechts. 
Behandeling met indometacine was niet succesvol; 
behandeling met carbamazepine (400 mg 3 dd) wel. 
De behandeling kon na 2 weken gestopt worden. 
De auteurs wijzen erop dat deze patiënte waar-
schijnlijk TN had, maar met de periodiciteit van 
CH. Vanwege de duur van de aanvallen (5 min) en 
het ontbreken van autonome verschijnselen konden 
de aanvallen noch bij CH noch bij TN ingedeeld 
worden. De auteurs benadrukken dat er blijkbaar 
verscheidene overlapsyndromen zijn tussen TN en 
CH, waarbij het niet praktisch is om hiervan een 
nieuwe diagnostische entiteit te maken. Dit stand-
punt wordt ondersteund door een recente publicatie 
over een patiënte die eerst TN had, daarna SUNCT 
en vervolgens CH.16

Toch zijn er ook argumenten om het cluster-tic-syn-
droom wel als aparte entiteit te beschouwen.11 De 
hoofdpijnsyndromen treden immers altijd aan de-
zelfde kant van het gezicht op en bij patiënten met 
het cluster-tic-syndroom hebben beide hoofdpijn-

soorten vaak dezelfde triggers.11 Daarnaast betreft 
TN van het cluster-tic-syndroom vaker dan gebrui-
kelijk bij ‘gewone’ TN de eerste tak van de nervus 
trigeminus. Ook kan opgemerkt worden dat het 
cluster-tic-syndroom bij veel van de beschreven ge-
vallen zeer stereotiep is, zoals ook de 3 bovenstaande 
patiënten illustreren.
Het cluster-tic-syndroom kan verschillende be-
loopsvormen hebben. Er zijn patiënten die eerst 
TN krijgen en later CH (zoals patiënt 3), patiënten 
die eerst CH krijgen en daarna TN (zoals patiënt 
1), of beide tegelijkertijd (patiënt 2). De CH van 
het cluster-tic-syndroom kan episodisch zijn, maar 
ook primair of secundair chronisch. Als er sprake 
is van episodische CH, dan treedt de TN ook vaak 
episodisch op.
In de literatuur zijn geen beschrijvingen te vinden 
van patiënten met CH aan de ene kant en TN aan 
de andere kant van het gezicht. Dit kan erop wijzen 
dat een dergelijke combinatie niet voorkomt (en dus 
een extra argument betekenen voor een causaal ver-
band als de beide hoofdpijnsyndromen aan dezelfde 
kant optreden). Het kan ook wijzen op een publica-
tiebias, want wellicht wordt het optreden van TN 
en CH aan verschillende kanten van het gezicht als 
oninteressant beschouwd, en niet de moeite waard 
om te publiceren.
Bij deze 3 patiënten werd een MRI-scan van de 
schedel gemaakt. De reden hiervoor was de zeldza-
me combinatie van twee ‘primaire’ pijnsyndromen. 
Het is niet gebruikelijk om bij alle patiënten die al-
leen CH hebben een MRI-scan te maken, hoewel er 
in de literatuur enkele tientallen patiënten zijn be-
schreven met CH veroorzaakt door een structurele 
laesie.17 Het ging hier vooral om patiënten met chro-
nische CH, maar er waren ook enkele patiënten bij 
met typisch episodische CH (meestal betrof het dan 
een hypofysetumor). Het is moeilijk om algemene 
richtlijnen te geven wanneer bij CH aanvullend on-
derzoek is aangewezen. De situatie is anders bij TN, 
waarbij geadviseerd wordt om bij elke patiënt een 
MRI-scan te maken op zoek naar compressie van 
de zenuw door een tumor of vasculaire structuur.18,19

Behandeling van het cluster-tic-
syndroom
Gecontroleerde medicatiestudies zijn niet uitge-
voerd, omdat slechts een klein aantal patiënten is be-

Tabel 2. Het cluster-tic-syndroom in de 
literatuur.
Auteurs (referentie) Aantal M/V Beginleeftijd 

(jaar)

Green en Apfelbaum, 

1978 (6)

4 nv nv

Solomon et al., 

1985 (7)

4 2/2 19-40

Watson en Evans, 

1985 (8)

5 3/2 28-76

Klimek, 1987 (9) 1 1/0 51

Pascual en Berciano, 

1993 (10)

1 1/0 27

Alberca en Ochoa, 

1994 (11) 

10 4/6 20-66

Monzillo et al., 

2000 (12)

5 3/2 49-73

Leone et al., 

2004 (13) 

1 1/0 46

Dit artikel 3 2/1 60-72

Totaal 43

nv=niet vermeld.
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schreven in de literatuur. Bij de beschreven patiënten 
is een scala aan behandelingen geprobeerd met wis-
selend succes. Het merendeel van de patiënten werd 
behandeld met carbamazepine en vaak verdwenen 
hiermee de TN-aanvallen. Steeds was er echter een 
combinatie met andere medicatie nodig om ook de 
CH-aanvallen te behandelen. Hierbij werden vroe-
ger vaak lithium of methysergide geprobeerd en de 
laatste jaren ook verapamil. Net als bij TN en CH 
als gescheiden aandoeningen, moest men vaak diver-
se doseringen en combinaties proberen, voordat een 
effectieve behandeling van beide hoofdpijnsoorten 
gevonden werd. Bij enkele patiënten die niet goed 
reageerden op medicamenteuze therapie, werd zelfs 
een operatieve behandeling uitgevoerd, meestal een 
ingreep volgens Jannetta.6-8,11 Wat hierbij opviel, was 
dat bij sommige patiënten niet alleen de TN-aanval-
len, maar ook de CH-aanvallen verdwenen. Bij de 4 
patiënten die beschreven werden door Solomon et al. 
in 1985, verdwenen aanvankelijk zowel de TN- als 
de CH-aanvallen, maar kwamen later de CH-aan-
vallen terug.7 Hetzelfde gebeurde bij een van de pa-
tiënten van Alberca en Ochoa (1994), waarbij de CH 
20 jaar na de ingreep terugkwam, maar aan de an-
dere kant van het gezicht.11 Bij de patiënt van Leone 
et al. (2004) verdwenen de klachten na behandeling 
van een hypofysetumor.13 Bij het merendeel van de 
patiënten met het cluster-tic-syndroom wordt echter 
geen dergelijke structurele laesie gevonden. Deson-
danks is het van groot belang om de verschillende 
soorten aanvallen (CH en TN) op verschillende ge-
combineerde manieren te behandelen, zoals ook de 3 
beschreven patiënten illustreren.

Nog zeldzamer: PH-tic-syndroom
PH is een zeldzaam hoofdpijnsyndroom, waarvan de 
frequentie wordt geschat op 1-3% van die van CH.16 
De aanvallen duren 2-30 min, zijn strikt eenzijdig, 
orbitaal of temporaal gelokaliseerd, en gaan gepaard 
met autonome verschijnselen van oog of neus zoals 
bij CH.1 De frequentie van de aanvallen is echter 
hoger dan bij CH, minstens vijfmaal per dag, maar 
meestal enkele tientallen malen. Net als bij CH be-
staat er een episodische (EPH) en chronische (CPH) 
vorm. PH komt vaker voor bij vrouwen dan bij man-
nen. Voorwaarde voor het stellen van de diagnose is 
een absoluut effect op indometacine.1 Als diagnos- 
tische test is dan ook de indotest ontwikkeld, waar-

bij onder placebocontrole 100-200 mg indometacine 
intramusculair wordt toegediend om het effect te be-
oordelen.20 Na een positieve test worden patiënten 
gedurende langere tijd met orale indometacine be-
handeld, in doseringen tot 300 mg/dag (in de regel 
in combinatie met een maagbeschermer).
Sinds 1993 zijn 10 patiënten beschreven met een 
combinatie van PH en TN, het zogenoemde PH-tic-
syndroom.21-27 Het betrof 8 vrouwen en 2 mannen, 
met een beginleeftijd van 43-69 jaar. Bij sommige 
patiënten traden eerst de TN-aanvallen op en pas 
later de PH, bij anderen was het omgekeerd. Weer 
andere patiënten kregen beide hoofdpijnsyndromen 
tegelijkertijd. Bij één patiënt bleek sprake van een 
Chiari I-malformatie en hydrosyringomyelie.27 Bij 
de andere patiënten was geen sprake van een struc-
turele laesie. Net als bij het cluster-tic-syndroom was 
er bij de meeste van deze patiënten een gecombineer-
de behandeling nodig, meestal indometacine (voor 
PH) en carbamazepine (voor TN). Bij 3 patiënten 
verdwenen beide hoofdpijnsoorten na indometacine. 
Eén patiënt reageerde alleen op een combinatie van 
carbamazepine en acetazolamide.26 Strikt genomen 
mag deze laatste patiënt niet de diagnose PH krijgen, 
omdat er geen effect van indometacine was.
Het PH-tic-syndroom verschilt van het cluster-tic-
syndroom in de duur en frequentie van de aanvallen 
met autonome verschijnselen en de reactie op indo-
metacine.

SUNCT en SUNA
SUNCT staat in de differentiaaldiagnose van 
TN.14,28 Het onderscheid met het cluster-tic-syn-
droom is niet moeilijk, want bij SUNCT gaat het 
om één type aanvallen. Toch wordt SUNCT hier 
kort besproken, omdat het hierbij, net als alle bo-
vengenoemde syndromen, gaat om kortdurende 
eenzijdige hoofdpijnaanvallen met autonome ver-
schijnselen. De aanvallen duren 5-240 seconden en 
treden tientallen malen per dag op. Een belangrijk 
kenmerk is dat het syndroom vrijwel therapieresis-
tent is. Er zijn slechts enkele patiënten beschreven 
die effect hadden van lamotrigine, gabapentine of 
topiramaat.29 Een variant van SUNCT is ‘short-last- 
ing, unilateral, neuralgiform headache attacks with 
cranial autonomic symptoms’ (SUNA), waarbij al-
leen een tranend oog optreedt en geen roodheid.30

De kortdurende pijnscheuten bij SUNCT en SUNA 
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lijken erg op die van TN, ook omdat bij veel patiën-
ten de aanvallen opgewekt kunnen worden door het 
aanraken van ‘triggerpoints’.28 Er zijn nog meer fac-
toren die het onderscheid moeilijk maken. Zo zijn 
er enkele patiënten beschreven waarbij TN transfor-
meert naar SUNCT.31,32 Recentelijk werden zelfs 2 
patiënten beschreven die zowel PH, SUNCT als TN 
hadden.33 Het onderscheid tussen TN en SUNCT 
wordt verder bemoeilijkt omdat soms ook autonome 
verschijnselen optreden bij TN. Sjaastad et al. (1997) 
vonden een tranend oog bij bijna de helft van pa-
tiënten met TN in de eerste tak van de nervus tri-
geminus.34 Sommige andere patiënten in deze studie 
hadden ook een rood oog en een loopneus aan de 
kant van de pijn. Benoliel en Sharav (1998) vonden 
een tranend oog bij 6 van de 22 TN-patiënten.35 

Conclusie
CH, PH en SUNCT worden gegroepeerd als TAC’s 
in de classificatie van de International Headache So-
ciety (zie Tabel 1 op pagina 63).1 Er gaan stemmen 
op om ook SUNA, het cluster-tic-syndroom en het 
PH-tic-syndroom tot de TAC’s te rekenen. Een ad-
dendum bij de criteria van de TAC’s adviseert om in 
geval van samengaan van CH en TN de patiënt – 
zolang nog niet bewezen is dat het om één klinische 
entiteit gaat – 2 gescheiden diagnoses te geven.
Hoewel het cluster-tic-syndroom zeer zeldzaam is, 
is het herkennen ervan belangrijk omdat de patiënt 
baat kan hebben bij een gecombineerde behande-
ling van de 2 hoofdpijnsyndromen. Hetzelfde geldt 
voor het PH-tic-syndroom. De literatuur geeft geen 
eenduidig antwoord op de vraag wat de pathofysio- 
logie is van het cluster-tic-syndroom. Vooralsnog 

lijkt een toevallig samengaan van 2 zeldzame hoofd-
pijnsoorten de meest waarschijnlijke optie.
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Het cluster-tic-syndroom is een diagnose die gebruikt wordt voor patiënten die zowel clusterhoofd-

pijn als trigeminusneuralgie hebben.

2. De beide hoofdpijnsoorten moeten apart behandeld worden.

3. Meestal is een combinatie van verapamil en carbamazepine effectief.

4. De pathofysiologie van het cluster-tic-syndroom is onbekend. Mogelijk berust de combinatie van 2 

hoofdpijnsoorten op toeval.


