
Informatie brief hoofdpijn onderzoek (HiC study) 
 
Het Wantveld en Corpus Mentis nemen deel aan een onderzoek genaamd Headache in 
Control study (HiC study). In dit onderzoek wordt de vragenlijst Headache Specific Locus of 
Control (HSLC) gevalideerd in het Nederlands. Voor dit meetinstrument is gekozen omdat 
Locus of Control een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren bij de behandeling van 
hoofdpijn.  
 
Er zijn veel opties om hoofdpijn te behandelen. (medicatie, relaxatie technieken, 
gedragstherapeutische behandeling en massage). Een belangrijk onderdeel van 
gedragstherapeutische behandeling van hoofdpijn, is de mate van Locus of Control (LoC) 
van deze patiënten beïnvloeden.  
 
Wat is LoC? 
LoC is een eigenschap van iemands persoonlijkheid. Het is een term uit de psychologie 
waarmee de mate wordt aangeduid waarin iemand de oorzaak van wat hem overkomt bij 
zichzelf of juist buiten zichzelf zoekt. 

• Interne LoC: duidt erop dat iemand gelooft dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor het 
succes (of het falen) van zijn pogingen om een doel te bereiken.  

• Externe LoC: duidt erop dat iemand meent dat de resultaten (of het gebrek aan 
resultaten) van zijn pogingen om een doel te bereiken toe te schrijven zijn aan oorzaken 
buiten zichzelf, zoals geluk, zijn sociale positie, andere mensen 

• Chance LoC: Interne en externe locus of control zijn twee uitersten op een continue 
schaal en sluiten elkaar niet uit. Iemand heeft niet óf een interne óf een externe LoC, 
maar een zekere mate van beiden. Iemand kan goed switchen tussen beiden.  

 
Waarom is LoC belangrijk? 

Als patiënten geloven dat zij controle over hun pijn hebben, zullen ze beter functioneren.  
Angst voor bewegen leidt tot vermijden en een lagere activiteiten niveau. Patient 
empowerment wordt bereikt wanneer een patiënt zelf een actieve deelnemer is in zijn eigen 
herstelproces en dat zal leiden tot betere resultaten van een interventie.  
Verbetering van de LoC van hoofdpijn patiënten blijkt een belangrijke aanvulling te zijn op de 
reguliere behandeling van hevige hoofdpijn. Mensen met interne LoC herstellen sneller en 
het effect van de behandeling en het effect van herstel zal langer blijven.  
 
Wie kunnen deelnemen? 

Inclusie criteria: Exclusie criteria: 

o Alleen patiënten met tension-type 
headache, migraine en 
cervicogene hoofdpijn worden 
geïncludeerd. 
(zie tabel hieronder). 

o de hoofdpijn bestaat langer dan  
2 maanden. 

o leeftijd tussen de 20 en 50 jaar. 
o Goede beheersing van de 

Nederlandse taal. 
o Een informed consent moet 

getekend zijn.  

 

o Beroerte, 
o dementie,  
o zwangerschap of menopause / overgang, 
o medication overuse headache � Hoofdpijn 

aanwezig langer dan 15 dagen per maand, 
waarbij de hoofdpijn is ontwikkeld of 
verslechterd tijdens gebruik van medicijnen, 
en veranderd na stoppen medicatie. 
Regelmatige overgebruik voor langer dan 3 
maanden van 1 of meer medicijnen tegen de 
hoofdpijn. 

o clusterheadache,  
o (maligne) hersentumor, 
o Overmatig alcohol gebruik: voor mannen >21 

glazen p.w. (>3 glazen p.d.) en vrouwen >14 
glazen p.w.     (>2 glazen p.d.).  

o  (hoofd)trauma tot 6 maanden terug.  



Hoe worden participanten verzameld? 
Doorverwijzing naar dit onderzoek door huisarts, psycholoog of fysiotherapeut. 
Door middel van reactie op het bericht op de website en een flyer + poster in de wachtkamer. 
Patiënten die binnenkomen met een andere klacht, maar ook hoofdpijnpatiënt zijn, zullen 
hier ook op kunnen reageren.  
 
Vooraf aan de deelname aan het onderzoek zullen alle participanten een informatie brief 
ontvangen van de onderzoekers. Hen wordt gevraagd na een mondelinge toelichting over 
het doel van het onderzoek een informed consent te tekenen. 
 
De participanten vullen 2 vragenlijsten in en geven een pijnscore aan de intensiteit van hun 
hoofdpijn. 3 weken later wordt dit herhaald met een aanvullende transitieschaal. Hierin wordt 
gevraagd in hoeverre er verandering is opgetreden ten aanzien van de hoofdpijn klachten na 
de eerste meting.  
 
Bij voorbaad dank ik u voor het verwijzen van participanten naar dit onderzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marceline Willekens 
Fysio-/manueeltherapeute 
 
 
Tabel 1. Kenmerken van subtypen van hoofdpijn 

Tension-type headache  Migraine  Cervicogenic headache (Sjaastad)  

• Hoofdpijn is bilateraal 

gelokaliseerd. 

• Drukkende hoofdpijn 

• Pijn is milde tot matige 

intensiteit (VAS 60) 

• Lichamelijke activiteit 

geeft geen toename 

van pijn. 

• Geen misselijkheid 

en/of braken en ook 

geen fotofobie of 

fonofobie = 

(overgevoeligheid 

voor licht of geluid) 

• Hoofdpijn is unilateraal 

• Kloppende hoofdpijn.  

• Matig tot extreme (hevig) 

intensiteit. 

• Lichamelijke activiteit 

geeft toename van de pijn. 

• Licht en/of  

• Misselijk en/of braken 

• Hoofdpijn aanvallen van 

4-72 uur. 

• Fotofobie of fonofobie 

(overgevoeligheid voor 

licht of geluid) 

  

 

• Hoofdpijn unilateraal zonder 

verplaatsing naar de andere kant. 

• Pijn wordt geprovoceerd door 

nekbewegingen of het aanhouden 

van belastende houding, 

verminderde ROM,  druk in de 

occipitale of cervicale regio, 

ipsilaterale nek, schouder en arm 

pijn. 

• Pijn beginnend in de nek  en zich 

uitbreidend naar de occipitale, 

frontale en temporale 

hoofdgebieden.  

• Pijn periodes van wisselende duur 

of fluctuerende continue 

hoofdpijn. 

• Gemiddelde niet erge pijn die 

meestal niet kloppend van aard is.  

• Verschillende aanvalsgewijze 

verschijnselen van: autonome 

verschijnselen, duizeligheid, 

misselijkheid, lichtflitsen, 

vlekken voor de ogen of wazig 

zien. 

• Anaesthetische blokkades 

verminderen de pijn. 

 


