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Uw hoofdpijn te lijf 
 
Hoofdpijn komt veel voor. Honderdduizenden Nederlanders hebben regelmatig tot 
dagelijks last van hoofdpijn. Schattingen geven aan dat 21% een dag per week 
hoofdpijn heeft, 17% meerdere dagen per week en 4% dagelijks. De behandeling van 
hoofdpijn staat en valt met het stellen van een diagnose op basis van criteria van 
International Headache Society (IHS). In de praktijk is gebleken dat samenwerking 
van diverse medici en paramedici, die ervaring hebben op het gebied van hoofdpijn, in 
veel gevallen het beste resultaat oplevert.  
 
Voor wie? 
ZGT hoofdpijncentrum is bedoeld voor 
mensen met hardnekkige spanningshoofdpijn, 
migraine of een combinatie van deze twee 
hoofdpijnvormen. Spanningshoofdpijn en 
migraine omvatten samen negentig procent 
van alle hoofdpijnsoorten. Ook medicatie-
afhankelijke hoofdpijn, posttraumatische 
hoofdpijn, aangezichtspijn en alle andere 
zeldzame hoofdpijntypes kunnen behandeld 
worden. De hoofdpijn heeft een hardnekkig 
terugkerend of chronisch karakter 
aangenomen en eerdere behandelingen door 
een neuroloog met bijvoorbeeld medicijnen of 
fysiotherapie hebben tot nu toe onvoldoende 
resultaat opgeleverd. 
 
Multidisciplinaire aanpak 
De diagnose van uw hoofdpijn gebeurt door 
een neuroloog, die hierin gespecialiseerd is. 
Behandeling kan in samenwerking met:  
 Psycholoog 
 Fysiotherapeut 

  
Zo nodig worden andere disciplines 
geconsulteerd zoals verpleegkundig specialist, 
radioloog, oogarts en/of diëtist.  
Een behandeling duurt in de regel drie tot 
negen maanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informatie 
Wilt u nadere informatie over de 
behandelingsmethoden, raadpleeg dan onze 
website zgt.nl/hoofdpijncentrum  
of neem contact met ons op via 
telefoonnummer 088 708 52 79. 
 
ZGT hoofdpijncentrum is lid van de 
Vereniging van Nederlandse hoofdpijncentra 
en is onderdeel van de polikliniek neurologie, 
gevestigd in ziekenhuislocatie Hengelo. 
 
Bezoekadres ziekenhuislocatie Hengelo:  
Geerdinksweg 141 
7555 DL  Hengelo 
 

Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
 
 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/onze-specialismen/neurologie/aandachtsgebieden-binnen-neurologie/hoofdpijn/
http://www.zgt.nl/mijnzgt

