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Vermindert osteopathie het aantal migraineaanvallen?
Samenvatting
In dit artikel staat de volgende vraagstelling centraal: “Wat is de mogelijke invloed van
osteopathie op migraine zonder aura?”
Aan de hand van literatuurstudie en de ervaringen uit een casestudy is gezocht naar
aanknopingspunten om antwoord op bovenstaande vraagstelling te vinden.
Diverse schrijvers spreken bij het ontstaan van migraine zonder aura over verstoringen van onder
andere het vegetatieve zenuwstel (15, 37), over het ontstaan van neurogene ontstekingen (15, 27,
38, 45) en over de betrokkenheid van het trigeminovasculaire systeem (5, 27, 40).
De invloed van de osteopathie is mogelijk te verklaren vanuit bovengenoemde theorieën.
Het verbeteren van de mobiliteit van een orgaan met zijn directe omgeving kan de reactie van het
basisbioregulatiesysteem positief beïnvloeden, waardoor het ontstaan van een neurofysiologische
kettingreactie ter hoogte van het trigeminovasculaire systeem en het ontstaan van een neurogene
ontsteking worden afgeremd.
Een perifeer aangrijpende osteopathische behandeling gericht op dirigerende disfuncties in het
lichaam, die verantwoordelijk zijn voor bepaalde verstoringen van het vegetatief zenuwstelsel en
aanleiding geven tot de bijbehorende specifieke uitingsvorm van de migraine zonder aura, leidt tot
een verbeterde homeostase in het lichaam waardoor het aantal migraineaanvallen vermindert.
In deze casestudy verminderde het aantal migraineaanvallen van één keer in de twee weken naar
één keer in de zes weken.
Inleiding
Dit artikel is geschreven in navolging van een afstudeeropdracht, bestaande uit een casestudy over
migraine zonder aura aan het College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland te Amsterdam
in september 2010.
De aanleiding voor de keuze van de casestudy en het schrijven van dit artikel ligt in het feit dat
een osteopaat in de praktijk regelmatig benaderd wordt door patiënten die worden geteisterd door
migraine. De aandoening komt namelijk bij 400.000 mannen en 1000.000 vrouwen in Nederland
regelmatig voor. Daarnaast is de grilligheid en de complexiteit in de uitingsvorm van migraine een
uitdagende indicatie voor osteopathie.

De oorzaak van migraine is niet bekend, daarom spreekt men over een multifactoriële aandoening
(8, 11, 25, 30, 35, 43)
Bij het ontstaan van migraine en bij de bepaling van het mogelijke aangrijpingspunt voor de
behandeling speelt het trigeminovasculaire systeem (27) een belangrijke rol. Hierbij gaat men
ervan uit dat het proces van migraine geluxeerd wordt door metabolische veranderingen in de
omgeving van het ganglion trigeminale (ganglion van Gasseri of ganglion semi lunare) (41). Een
disharmonieuze regulatie van het basisbioregulatiesysteem (7) kan ten grondslag liggen aan de
bovengenoemde metabolische veranderingen die aanleiding geven tot vrijmaking van
ontstekingsmediatoren (onder andere bradykinine, prostaglandine, histamine) die op hun beurt het
begin van een neurogene ontsteking inleiden. De neurogene ontsteking leidt tot zwelling van de
bloedvatwand van craniale bloedvaten (15, 39), waardoor bij elke hartslag een pulserende
kloppende hoofdpijn optreedt omdat de pijngevoelige vaatwand wordt geactiveerd. Anderszins
leidt de vrijmaking van ontstekingsmediatoren tot activering van meningeale afferenten (C- en A δ
vezels) (38) die hun informatie doorgeven aan de spinale nucleus trigeminalis (4).
Afferente nociceptieve informatie vanuit ontstekingsreacties in het cranium naar de nucleus
trigeminus leidt tot pijnwaarneming in het hoofdgebied (26). Een falende inhibitie (13) van deze
nociceptieve afferente informatie door het Peri Aquaductale Grijs (PAG) kan het ontstaan van
hoofdpijn vergemakkelijken.
Vraagstelling
Bij de beantwoording van bovenstaande vraagstelling is uitgegaan van de osteopathische
gedachtegang dat een symptoom wordt aangestuurd door een mechanisme van onderlinge
afhankelijkheid van diverse orgaansystemen en structuren (9). De beschreven gedachtegang in de
inleiding kan in de toekomst voor collegae osteopaten dienen als handvat voor de osteopathische
behandeling van patiënten met migraine zonder aura.
In deze casestudy leek de behandeling van de dirigerende disfunctie van de lever, samen met zijn
directe omgeving, verantwoordelijk te zijn voor de daling van het aantal migraineaanvallen van
eenmaal in de twee weken naar eenmaal in de zes weken.
Dit leverde de volgende vraagstelling op:
“Wat is de mogelijke invloed van osteopathie op migraine zonder aura?”
Doelstelling
Een patiënt staat vaak onder verhoogde fysische, chemische en emotionele stress die aanleiding
geeft tot verhoogde (bio)chemische belasting (16, 22) van het lichaam. Bij onvoldoende eliminatie
van afvalstoffen door een orgaan kan het basisbioregulatiesysteem tot inadequate reactie
geprikkeld worden.
Osteopathie kan door mobilisatie van dirigerende disfuncties, die een relatie hebben met
vegetatieve storingen (37) van migraine, zorgen voor een effectiever gebruik van
neurofysiologische werkingsmechanismen (2, 3, 15, 17, 25, 27, 33, 40) ter verkrijging van
homeostase, waardoor een migraineaanval afgewend kan worden.

Onderzoeksmethode
Om inzicht te krijgen in het bovenvermeld probleem is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek
en de gegevens uit een casestudy van de afstudeeropdracht.
Het literatuuronderzoek heeft zich gericht op Engels- en Nederlandstalige artikelen die verschenen
zijn tussen 1997 en 2010 met als zoektermen primary headache, migraine, osteopathie, primaire
hoofdpijn, aangevuld met boeken over hoofdpijn en migraine.
De volledige casestudy is in te zien in de bibliotheek van het College voor Osteopathische
Geneeskunde Sutherland te Amsterdam en zal binnenkort te vinden zijn op de website van College
Sutherland.
Resultaten
Na vier osteopathische behandelingen, die gericht waren op de dirigerende disfunctie, die bestond
uit een verminderde mobiliteit van de lever en zijn directe omgeving, nam het aantal
migraineaanvallen zonder aura af en nam het algeheel welbevinden van de patiënt toe. Vόόr de
osteopathische behandeling had de patiënt één keer in de twee weken last van migraine. Na de
behandeling eenmaal in de zes weken.

Dit wil echter niet zeggen dat bij iedere migrainepatiënt de lever per definitie behandeld moet
worden (10, 20, 21, 23, 31, 36, 42). De behandeling heeft in dit geval mogelijk een regulerend
circuit (29) met de lever als centraal aansturend orgaan (6) aangezet tot verbeterde handhaving van
de homeostase op perifeer gebied (14, 19) met een positief effect op centraal niveau in het lichaam
(5, 9, 24), waardoor een migraineaanval in de toekomst minder snel optreedt.
Discussie
In de literatuur wordt aangegeven dat migrainepatiënten een sensitiever centraal zenuwstelsel
hebben (11, 12, 16, 44) en niet goed reageren op veranderingen van interne of externe
omgevingsfactoren, waardoor de homeostase in het lichaam sneller dan normaal verstoord raakt
en aanleiding kan geven tot het opbouwen van een migraineaanval. Om zo min mogelijk
fysiologische schommelingen (34) in het lichaam te laten optreden en de (bio)chemische belasting
te verlagen, werd de patiënt ter ondersteuning van de behandeling geïnformeerd over het belang
van gezonde voeding, eliminatie van triggerfactoren (32, 46), voldoende beweging, juiste
ademhaling, relaxatie (1, 16, 22) en mentale weerbaarheid (12).
Naar aanleiding van het literatuuronderzoek en het resultaat uit deze casestudy diende zich de
volgende nog te onderzoeken nieuwe hypothese aan:
“Osteopathie kan het aantal migraineaanvallen verminderen bij patiënten met migraine zonder
aura”.
Hartman (2009) geeft aan dat symptomen door heel veel oorzaken kunnen verbeteren,
onafhankelijk van de behandeling, zoals placebo-effecten, voortkomend uit de psychosociale
context van de behandeling (bijv. de aandacht van de behandelaar), bijkomende acties die de
patiënt onderneemt (meer sporten of beter eten) en het natuurlijke verloop van de aandoening, die
een regressie vertoont. Soms lijken klachten te verbeteren ook al zijn ze dat niet. Dit heeft te
maken met het feit dat een mens waarneemt wat hij wil waarnemen. Dit noemt Hartman
‘confirmation bias’. ‘Self-fulfilling prophecies’ kunnen door bijv. de vraagstelling van de
hulpverlener en de verwachtingen van de patiënt interactief geconstrueerd worden.

Conclusie
Aan de hand van de vragenlijsten over migraine en met behulp van het classificatiesysteem van de
IHS kan men komen tot een toegespitste diagnose, waarbij tevens rekening
gehouden moet worden met de differentiaaldiagnostische anamnese om fatale
behandelingen te voorkomen. De aanwezige disfuncties, die net als het
vegetatief ZS en de daarmee samenhangende vorm waarop de migraine zich presenteert
individuspecifiek zijn, geven een aanwijzing om terug te grijpen op de genoemde
theorieën in deze casestudy. Als ondersteuning van de osteopathische behandeling dient men de
patiënt te attenderen op gezonde voeding, eliminatie van triggerfactoren, voldoende beweging,
juiste ademhaling, relaxatie en mentale weerbaarheid.
Hoewel we geen conclusies mogen trekken uit een casestudy -wat in feite een pre-experimentele
studie is- en gezien de mogelijke aanwezigheid op onder andere confounding en contaminatie (18,
28), lijkt een osteopathische behandeling de frequentie van het aantal migraineaanvallen te laten
afnemen en het algeheel welbevinden van de patiënt te laten toenemen.
Nader onderzoek volgens een true-experimenteel design is noodzakelijk om een bredere bewijslast
te verzamelen voor de werkzaamheid van osteopathie op migraine zonder aura.
De volgende hypothese kan hierbij onderzocht worden: “Osteopathie kan het aantal
migraineaanvallen verminderen bij patiënten met migraine zonder aura”.
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