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Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel:

• weet u hoe u kunt vaststellen of 

sprake is van frequent verzuim 

door migraine; 

• weet u wanneer sprake is van 

arbeidsongeschiktheid ten 

gevolge van excessief verzuim bij 

migraine;  

• hebt u inzicht in de beperkingen 

die migraine met zich kan 

meebrengen en hoe deze vast te 

stellen.

Samenvatting

De verzekeringsgeneeskundige beoordeling van patiënten met migraine 

kan lastig zijn. Vooral de onduidelijkheid over de frequentie en de duur van 

de aanvallen en een realistische inschatting van het verzuim door migraine 

maken de beoordeling van de belastbaarheid moeilijk. Het vaststellen van 

beperkingen ten aanzien van arbeid en het eventueel aanpassen van in 

arbeid gelegen factoren vereist inzicht in oorzaken, verloop van de migraine 

in het algemeen en bij de individuele patiënt in het bijzonder. Maar hoe 

stelt u dat zo objectief mogelijk vast? Hoe legt u die beperkingen vast in 

de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) en hoe vertaalt u de beperkingen 

naar eventuele aanpassingen van de arbeidsomstandigheden? Hoe moet 

de verzekeringsarts omgaan met frequent kortdurend verzuim door 

migraine? In dit artikel worden aan de hand van een casus – die is ontleend 

aan de mediprudentie* – enkele thema’s besproken die relevant zijn bij de 

verzekeringsgeneeskundige beoordeling bij migraine. 

I N L E I D I N G
De voornaamste vormen van chronische hoofdpijn waarmee de verze-
keringsarts in zijn beoordeling van de arbeidsgeschiktheid te maken 
krijgt zijn clusterhoofdpijn en migraine. In dit artikel gaan wij in op de 
beoordeling van migraine. Migraine kent vijf fasen die per individu kun-
nen variëren in ernst en voorkomen: de prodromale fase, de aurafase, de 
hoofdpijnfase (4-72 uur), de fase waarin de hoofdpijn langzaam verdwijnt 
en de postdromale fase met vaak vermoeidheid en concentratieverlies. 
De variatie in het verloop en de frequentie van de aanvallen maakt de 
verzekerings geneeskundige beoordeling geen sinecure.
We spreken van migraine als er ten minste vijf hoofdpijnaanvallen zijn 
geweest die voldoen aan de criteria van de International Headache  
Society (IHS).1 In Nederland hebben circa 30.000 mensen per dag last 
van migraine.2 De indirecte en directe kosten die dit met zich meebrengt  
worden geschat op meer dan 1.5 miljard euro per jaar.3

Migraine komt voor bij ongeveer 19% van de volwassen Nederlandse 
bevolking, ongeveer drie keer zo vaak bij vrouwen als bij mannen.  
De aanvalsfrequentie vertoont een grote variatie, van (zeer) zelden  
(eenmaal per jaar of minder) tot zeer frequent (acht maal per maand).  
De gemiddelde frequentie ligt op twee maal per maand.1 De duur van 
de aanval varieert – indien onbehandeld – tussen de één en drie dagen. 
Wanneer migraine optreedt op meer dan 15 dagen per maand gedurende 
een periode van drie maanden of langer spreken we van chronische 
migraine. Sommige patiënten melden zich tijdens een aanval ziek (absen-
teïsme) anderen blijven aan het werk maar presteren minder (presen-
teïsme). Migraine is voor meer dan 50% erfelijk bepaald, een eenduidige 
oorzaak van migraine is er niet, en ook de uitlokkende factoren kunnen 
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lezen of een wandeling) kan het alweer mis zijn. 
De ‘hersteldagen’ worden gevuld met zaken als 
een tijdschrift doorbladeren, een wasje draaien of 
een afspraak met de fysiotherapeut.
Zij is van mening dat ze slechts één week per 
maand kan werken, omdat ze in die week  
minder of minder ernstige aanvallen heeft.  
De conclusie van de verzekeringsarts was dat zij 
20 tot maximaal 24 uur per week kan werken.  
Er werden beperkingen aangegeven in rubrieken 
I, II, III en VI van de FML. In de bezwaarprocedure 
bevestigde de verzekeringsarts Bezwaar en 
Beroep het oordeel van de verzekeringsarts. 

Bij het onderzoek van de verzekeringsarts 
blijkt dat cliënte sinds haar dertiende jaar 
migraineklachten heeft: halfzijdige hoofdpijn, 
die wordt voorafgegaan door auraverschijn-
selen en gepaard gaat met misselijkheid.  
De behandeling bestond aanvankelijk uit 
paracetamol zetpillen. Van de huisarts kreeg 
zij ook tabletten tegen de migraine, maar deze 
braakte zij uit. Zij heeft ook een neusspray 
gehad, die wel heeft gewerkt. De migraine-
aanvallen kwamen toen nog niet zo veelvuldig 
voor. Zij heeft het eindexamen van de mid-
delbare school gehaald. Sinds de laatste jaren 
zijn de migraineaanvallen toegenomen, zowel 
in frequentie als in ernst. Zij is tijdens de aan-
val vermoeid, kan zich niet concentreren en 
is overgevoelig voor prikkels. Na een aanval 
zegt zij een paar dagen nodig te hebben om 
te herstellen. Cliënte vermeldt overgevoelig te 
zijn voor geluiden, geuren en licht. Zij bezocht 
een hoofdpijnkliniek, maar alle geprobeerde 
medicatie ( allerlei bètablokkers en Topamax) 
heeft weinig opgeleverd.  Alleen Imigran 
intramusculair bleek duidelijk effect te heb-
ben. Hierdoor zijn de hoofdpijnklachten en de 
misselijkheid minder ernstig. Acupunctuur, 
acupressuur en manuele therapie hebben niet 
geholpen. Als leefregel  heeft zij meegekregen: 
regelmatig bewegen, eten en slapen. 

Dagverhaal/sociaal
De afgelopen week heeft zij op maandag en 
dinsdag op bed gelegen vanwege een migraine-
aanval; op de woensdag, donderdag en vrijdag 
erna moest zij herstellen. Ze gaat bijna niet 
naar buiten. Alleen in kleine rustige winkels 
stapt zij binnen. Zij drinkt een kopje thee in 
een café of gaat in het park zitten. Thuis draait 
ze een wasje en ruimt het huis op. Ze kookt 
eenmaal per week; zij slaapt tussen 22.00 en 
7.00 uur en eventueel overdag tussen 15.00 en 

van persoon tot persoon verschillen. Hoewel 
aanvallen vaak onvoorspelbaar en zonder 
duidelijke aanleiding optreden, kunnen soms 
arbeidsomstandigheden als uitlokkende fac-
toren herkend worden. Het vaststellen van de 
arbeidsomstandigheden, die mogelijk uitlok-
kend zijn, maken de beoordeling sterk afhan-
kelijk van subjectief aangeleverde gegevens. 
Verder complicerende factoren bij de beoorde-
ling zijn de wisselende frequentie, de duur, aard 
en ernst van de (vijf) fasen. 
Drie thema’s die relevant zijn voor de verzeke-
ringsgeneeskundige beoordeling bij migraine 
worden achtereenvolgens besproken aan 
de hand van een meervoudige casus uit de 
mediprudentie:
1  Hoe stelt u zo objectief mogelijk het 

verzuim(risico) door migraine vast? 
2  Wanneer is sprake van excessief verzuim  

bij migraine? 
3  Tot welke beperkingen kan migraine leiden?
In de casus gaat het om een vrouw die claimt 
dat ze slechts één week per maand beschikbaar 
is voor arbeid als gevolg van migraine.

C A S U S 
Cliënte is een 28-jarige vrouw die een aanvraag 
indient om in aanmerking te komen voor 
een Wajong-uitkering. Vanaf haar 13e jaar 
heeft ze hoofdpijnklachten. Ze behaalde het 
gymnasiumdiploma en nadien haar bachelor 
Nederlands. In de vijfde klas is ze blijven zitten 
als gevolg van de hoofdpijnklachten. In het 
eindexamenjaar was er geen verzuim als gevolg 
van de migraine. Na het vwo heeft ze ongeveer 
één jaar gewerkt. In die tijd heeft ze wel frequent 
verzuimd door hoofdpijnklachten. Haar studie 
Nederlands deed ze met veel aanpassingen. Ook 
deed ze veel langer over de studie. Daarna heeft 
ze geprobeerd om een ‘mastervak’ te halen. 
Dit lukte niet. Ze heeft veel diverse soorten 
medicatie gebruikt. Ze is in behandeling geweest 
bij een hoofdpijnkliniek en een psycholoog. Een 
psychische ziekte in engere zin werd ontkend. 
Ze heeft vooral last van migraineaanvallen in de 
week voorafgaand aan de menstruatie, de week 
van de menstruatie zelf en de week volgend op 
de menstruatie. Als ze een aanval heeft, voelt ze 
zich – behalve dat ze last heeft van de hoofdpijn – 
gedurende twee dagen ook heel ziek. Bij innemen 
van Imigran wordt de hoofdpijn minder en valt 
ze als een blok in slaap. In de herstelfase, die wel 
tot drie dagen kan duren, heeft ze vooral last van 
moeheid. In deze fase voelt ze zich niet echt ziek 
meer, maar bij de minste inspanning (een boek 
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Overwegingen van de verzekeringsarts
Tijdens het gesprek maakte cliënt een adequate, 
geconcentreerde indruk. Zij kon goed haar eigen 
verhaal vertellen. De verzekeringsarts: ‘Ik kan 
op medische gronden niet verklaren en het is 
voor mij daarom onbegrijpelijk waarom cliënte 
ondanks medicatie door hoofdpijn in het geheel 
niet zou kunnen werken. Ik vind het klachten-
patroon wel intern consistent. Een volledige 
Wajong-uitkering voor deze moeilijk te objecti-
veren hoofdpijnklachten lijkt mij niet terecht. 
Dat zij de afgelopen jaren geen vooruitgang 
heeft geboekt, zegt nog niet dat zij helemaal niet 
zou kunnen werken. Er bestaan immers allerlei 
soorten werk, die niet allemaal even hoge eisen 
aan de werknemer stellen. Ik kan mij wel voor-
stellen dat zij beperkingen heeft ten aanzien van 
werk. Zij zal door haar frequente migraineaan-
vallen inderdaad veel last hebben van vermoeid-
heid. Bovendien kunnen stress en vermoeidheid 
weer een migraineaanval uitlokken. Hierdoor 
zal zij niet meer dan 24 uur per week kunnen 
werken. Het werk moet niet te veel tijdsdruk of 
hectiek opleveren. Ook conflicten of intensieve 
omgang met cliënten of patiënten is gecontra-
indiceerd. Zij kan tevens slecht tegen lawaai en 
licht.  Conclusie: de eerste arbeidsongeschikt-
heidsdag is 1 september 2007 (ten tijde van de 
studie). Bij einde wachttijd had cliënte beperkin-
gen in de arbeidsduur en in het persoonlijke en 
sociale functioneren. Deze beperkingen gelden 
ook nu nog.’ 

B E S P R E K I N G 

1. Zo objectief mogelijk het verzuim(risico) 
vaststellen 
Na raadplegen van de NHG-Standaard4 en 
de richtlijn voor neurologen2 benoemde de 
mediprudentiegroep, die deze casus als uit-
gangspunt gebruikte, een aantal items die 
kunnen helpen bij het oplossen van deze vraag:  
anamnese, een hoofdpijndagboek, arbeids-
deskundig onderzoek naar het functioneren, 
opvragen van informatie bij de behandelend 
artsen en eventueel een expertise door een 
neuroloog. De voor de mediprudentiecasus 
gebruikte artikelen en richtlijnen zijn van 
enkele jaren geleden. Om die reden is opnieuw 
een EBM-search uitgevoerd. Daartoe is de zeer 
sensitieve en met name voor de relatie met 
arbeid opgestelde zogenoemde ‘Haafkens-
string’ gekoppeld aan de MESH-zoektermen 
voor  migraine toegepast. Dit leverde op het 
hoogste aggregatieniveau de zeer recente 

19.00 uur. Ze woont samen met haar vriend en 
is ongehuwd. Gemiddeld twee maal in de week 
komt er bezoek, dat dan een uurtje blijft. Ze zou 
al een half jaar niet langdurig van huis weg-
geweest zijn. 

Overwegingen verzekeringsarts

Onderzoeksactiviteiten 
Het beoordelingsgesprek met cliënte duurde 
ongeveer een uur. De schriftelijke informatie  
werd doorgelezen. Met de behandelend  
neuroloog is gecorrespondeerd en gebeld. 
Verder is nadien nog telefonisch overleg met 
de behandelend psycholoog geweest. Bij de 
huisarts werd geen informatie ingewonnen. 
De verzekeringsarts verwachtte hiervan geen 
meerwaarde, omdat zij vooral bij de neuroloog 
en psycholoog in behandeling is geweest. 

Weging medische gegevens 
Cliënte is een 28-jarige vrouw. Beoordeling in 
het kader van de Wajong vanwege hoofdpijn-
klachten. Zij heeft deze klachten al voor het 17e 
jaar ontwikkeld. Sinds haar vroege jeugd heeft zij 
migraineaanvallen. Het is onduidelijk waardoor 
de aanvallen in de afgelopen jaren zijn toegeno-
men. Een hersenafwijking is niet aangetoond. Zij 
heeft allerlei behandelingen voor de migraine 
gehad. Alle gebruikelijke bètablokkers en tripta-
nen heeft zij geprobeerd. Alleen Imigran werkt 
enigszins, maar zij mag dit slechts enkele keren 
per week gebruiken. Tussen haar 18e en 26ste jaar 
heeft zij ondanks de migraineaanvallen goed 
kunnen werken en studeren. Pas de laatste twee 
jaar namen de aanvallen zodanig toe, dat zij vast-
liep in haar studie. De eerste arbeidsongeschikt-
heidsdag ligt op 1 september 2007 (arbitraire 
datum) en 52 weken hierna heeft zij de wachttijd 
voor de Wajong bereikt. 

Claimklachten en ervaren belemmeringen
Niet alleen is zij ‘zeer vaak uitgeschakeld’ door 
de aanvallen; zij heeft ook ‘nooit meer tijd’ 
om te herstellen van de migraine en dus is zij 
totaal uitgeput. De migraineaanvallen zijn al 
voor het 17e jaar begonnen, maar zij kon rond 
haar 17e en 18e nog voldoende functioneren.  
De knik in het functioneren is pas twee jaar 
geleden ontstaan door een toename van de 
hoofdpijnaanvallen. Ondanks behandelingen 
heeft cliënte sinds 2007 minder goed kunnen 
werken en studeren. Haar studie heeft zij niet 
kunnen voltooien en zij was in de afgelopen jaren 
in stages slechts enkele dagen per week actief. 
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te worden aangemerkt. Is het verzuim, inclusief 
verzuim als gevolg van andere aandoeningen, 
hoger dan 30%, dan dient dit ook te worden 
aangemerkt als excessief verzuim. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met het feit 
dat de functies eenvoudig van aard zijn, niet 
persoonsgebonden en in teamverband kunnen 
worden verricht. 
Als de claim van betrokkene, dat ze slechts één 
week per maand kan werken, wordt gevolgd, 
is er dus sprake van excessief verzuim. In de 
beschikbare rapportage geeft de verzekerings-
arts niet aan of de claim van cliënte al dan niet 
dient te worden gevolgd.  

J U R I S P R U D E N T I E  O V E R  F R E Q U E N T 

V E R Z U I M 6

-  CRvB, 29 augustus 2007, ECLI:NL:CRVB:2007: 
BB2600; 

-  CRvB, 21 november 2008, ECLI:NL:CRVB:2008: 
BG6346; 

-  CRvB, 30 mei 2002, ECLI:NL:CRVB:2000: 
AE8622. 

De Centrale Raad van Beroep vindt dat bij een 
verzuimpercentage van 25% in redelijkheid 
van de werkgever een tewerkstelling 
mag worden verwacht. Daarbij geldt als 
bijkomende voorwaarde dat het moet gaan 
om functies die niet persoonsgebonden zijn, 
eenvoudig van aard, waarbij vervanging op 
eenvoudige wijze te realiseren valt.

3. Tot welke beperkingen kan migraine leiden?
Voor de beoordelen van de beperkingen zijn 
met name van belang de vraag naar de factoren 
die de aanvallen uitlokken en de vraag naar de 
gezondheidstoestand of belastbaarheid tussen 
de aanvallen. 
Na het raadplegen van de jurisprudentie, de 
NHG-Standaard Hoofdpijn, de richtlijn van de 
Nederlandse Vereniging voor Neurologen en de 
jurisprudentie, kwam de mediprudentiegroep 
tot de conclusie dat er in het algemeen  
een indicatie bestaat voor het stellen van 
beper kingen in FML rubrieken I, II en III.  
Men vond geen bewijs dat het aannemen  
van een uren beperking leidt tot vermindering 
van het verzuim als gevolg van migraine. 
In de recent verschenen multidisciplinaire 
richtlijn Mensen met migraine… aan het werk! 
worden enkele werkgerelateerde factoren 
opgesomd die een aanval kunnen uitlokken. 
Deze factoren werden door geënquêteerde 

multidisciplinaire richtlijn  op: Mensen met 
migraine… aan het werk!1 en een artikel uit 
2012: Reducing the frequency and severity of 
migraine headaches in the workplace: imple-
menting evidence-based interventions.5

In de nieuwe multidisciplinaire richtlijn is de 
volgende aanbeveling te vinden: ‘Indien een 
cliënt, die geen beperkingen claimt tussen de 
aanvallen door, wordt beoordeeld in het kader 
van WIA maar wel een verhoogd verzuim heeft, 
zal de verzekeringsarts de verzuimfrequentie 
trachten te objectiveren door middel van: 
• uitgebreide eigen anamnese met betrekking 

tot hoofdpijn (conform NHG-Standaard en 
richtlijn Diagnostiek en behandeling van 
chronisch recidiverende hoofdpijn zonder 
neurologische afwijkingen);  

• het vragen naar een persoonlijk dossier of 
dagboek ten aanzien van aanvalsfrequentie, 
aanvalsbehandeling en effect daarvan op 
functioneren op het werk maar ook daar-
buiten, eventueel aan te vullen met een 
arbeidskundig onderzoek naar het functio-
neren op de werkvloer;

• vragen van verzuiminformatie aan werk-
gever en of arbodienst/bedrijfsarts;

• inwinnen van informatie van behandelende 
sector;

• eventueel laten verrichten van een expertise 
en indien er sprake is van discrepantie kan 
eventueel opname nodig zijn ten behoeve 
van observatie.’ 

De eerste vier genoemde aspecten dienen 
in onze opvatting bij de beoordeling van het 
verzuimrisico in elk geval in de onderzoeksrap-
portage aan bod te komen. In de casus is niet 
bekend (of niet uitgevraagd) of in de behande-
ling is gebruikgemaakt van een persoonlijk dos-
sier of hoofdpijndagboek. Bij Wajong-aanvragen 
is er regelmatig geen sprake van een arbeids-
verleden waaraan kan worden gerefereerd en 
waarover navraag kan worden gedaan. Het 
ontbreken van deze gegevens maken het in deze 
casus daardoor beslist moeilijker om een schat-
ting te maken van het verzuimrisico. In de rap-
portage van de verzekeringsarts treffen we geen 
enkele indicatie over het verzuimrisico aan.  

2. Wanneer is sprake van excessief verzuim  
bij migraine? 
Na raadpleging van de jurisprudentie (zie 
kader), luidt de conclusie: is het verzuim ten 
gevolge van de aandoening hoger dan 25% (dus 
exclusief verzuim ten gevolge van andere aan-
doeningen) dan dient dit verzuim als excessief 
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N A B E S C H O U W I N G
Het zo objectief mogelijk vertalen van pijn-
klachten naar beperkingen voor arbeid is geen 
sinecure. Voor migraine die naast de pijnklachten 
ook een aantal andere klachten met zich  
meebrengt geldt dit nog in sterkere mate.
Er zijn grote verschillen per individu in aard, 
duur, intensiteit en frequentie van de aanvallen. 
Dit geldt ook voor het verloop in de vijf fasen. Bij 
het vaststellen van de frequentie van aanvallen 
en de betekenis daarvan voor het functioneren 
van de patiënt heeft de verzekeringsarts baat bij 
een goede en uitgebreide anamnese, een hoofd-
pijndagboek, arbeids deskundig onderzoek naar 
het functioneren (of verzuiminformatie van de 
werkgever, arbodienst of bedrijfsarts), opvragen 
van informatie bij de behandelende sector en 
eventueel een expertise door een neuroloog. 
Naast een onderbouwing voor een eventueel 
verhoogd verzuimrisico moet de verzekerings-
arts bij de individuele cliënt rekening houden 
met een aantal mogelijke fysieke en niet-fysieke 
uitlokkende factoren op de werkplek en mogelijk 
structurele beperkingen tussen de aanvallen in. 
Het leren onderkennen van de uitlokkende fac-
toren  door de cliënt en het vervolgens vermijden 
van deze triggers kunnen de aanvalsfrequentie 
verlagen  en daarmee de arbeidsdeelname verho-
gen. Veel van de benodigde gegevens worden via  
anamnese door de cliënt zelf aangeleverd, 
 de objectivering moet dan ook bestaan uit het op 
zoek gaan naar externe consistentie.5  
De nieuwe multidisciplinaire richtlijn over 
migraine biedt aanknopingspunten om de door 
de cliënt genoemde klachten, beperkingen en 
triggers aannemelijk te achten en geeft daar-
mee een extra handvat voor de beoordeling en 
de begeleiding. Tot slot terug naar de casus:  
we moeten – gezien al deze overwegingen –  
helaas concluderen dat de (weergave van de) 
rapportage over de casus lacunair is en daardoor 
onvoldoende mogelijkheden biedt om de drie 
vragen van een beargumenteerd antwoord te 
kunnen voorzien. Een duidelijke illustratie  
van hoe lastig de verzekeringsgeneeskundige 
beoordeling is van patiënten met migraine.  
 
L I T E R AT U U R
Voor de volledige literatuurlijst wordt verwezen naar  
www.quintesse-online.nl.
 
* Met dank voor de inbreng van mediprudentiegroep UWV 
Utrecht: Pieter Jan Bakker, Robert van den Beukel, Frank Dekker, 
Carolien Goldhoorn, Dirk van Latenstein, Peter Schoorl, Lenneke 
Stienstra, Ferdinand Tjin A Tjon, Hanneke de Vos, Feike Vleugel, 
Margreet Wassenaar, Else Marijke Wielaard en Mark Wirtz.  

werknemers met migraine genoemd. Overigens 
benoemde 31% van de geënquêteerden geen 
werkplekfactoren. Dit is dus zeer persoonsge-
bonden. Het gaat hierbij om fysieke omstan-
digheden op de werkplek zoals licht en geluid, 
gebruik van de computer en airconditioning. 
Als niet-fysiek uitlokkende factoren werden 
vaak aangeduid: het werken onder tijdsdruk, 
onregelmatige werktijden, te grote vermoeid-
heid door het werk en het niet op tijd kunnen 
eten en drinken. Ook de arbeidsinhoud kan  
een rol spelen. Voor zover ‘evidence’ bestaat 
voor deze factoren is dat op niveau 3. 
Moeten naast de beperkingen gerelateerd  
aan de uitlokkende factoren ook beperkingen 
worden aangenomen tussen de aanvallen 
door? De richtlijn geeft een fraai inzicht in het 
verloop van de beperkingen in activiteiten  
ten gevolge van een migraineaanval.   
Let wel: in de door de geënquêteerde werk-
nemers ervaren belemmeringen. Deze belem-
meringen worden onder meer aangegeven   
op de volgende aspecten: 
• reizen van en naar het werk; 
• problemen met het geheugen en de  

concentratie; 
• het doen van dingen in een onrustige  

omgeving en/of in een opgelegd tempo; 
• het afstemmen van werkzaamheden en 

andere samenwerking met collega’s. 
Ook dit zijn derhalve aandachtspunten bij het 
uitvragen van de anamnese.  
In het artikel Reducing the frequency and  
severity of migraine headaches in the work-
place: implementing evidence-based interven-
tions  wordt gesuggereerd,  dat het identifice-
ren en vermijden van hoofdpijntriggers naast 
coaching op dieet en lifestyle effectief zijn in de 
preventie van migraineaanvallen. Het betreft 
echter een pilotstudie zonder controlegroep. 
Nader en diepgaander onderzoek wordt aan-
bevolen. 
De conclusie is dat de verzekeringsarts bij het 
afnemen van de anamnese op zoek dient te 
gaan naar de uitlokkende factoren en deze  
voor zover relevant  moet aangeven in de FML. 
Door de strikte definities die gelden voor de 
items in de FML zal het vinden van de juiste 
plek in de FML niet altijd lukken. De juiste 
optie is dan een beschrijving in de rapportage. 
Daarnaast zal de verzekeringsarts de ervaren 
belemmeringen tussen de aanvallen door op 
waarde moeten schatten. 
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