Informatie migraine onderzoek
Migraine is een veel voorkomende vorm van
hoofdpijn en komt bij 15% van de mensen voor in
Nederland. Migraine kenmerkt zich als een matige of
heftige, bonzende hoofdpijn meestal aan één kant
van het hoofd. De hoofdpijn komt in aanvallen en
duurt 4 uur tot 3 dagen. De hoofdpijn wordt erger bij
inspanning en gaat vaak samen met misselijkheid.
Tijdens de aanval kunt u licht en geluid vaak slecht
verdragen en is normaal functioneren vaak
moeizaam.
De behandeling van migraine door uw huisarts of
manueel therapeut vindt al jaren plaats.

Brochure
Migraine onderzoek

Uw medewerking wordt gevraagd voor onderzoek
Wij willen graag meer weten over het effect van de
behandeling van de huisarts en manuele therapie op
de frequentie en intensiteit van de hoofdpijnklachten
en het gebruik van medicatie. Om deze vragen te
kunnen beantwoorden werken de
gezondheidscentra Floriande, Overbos en Driemeren
in Hoofddorp samen met de Amsterdam Universitaire
Medische Centra (Amsterdam UMC), op locatie
VUmc, aan een wetenschappelijk onderzoek. Wij
willen graag uw medewerking vragen aan dit
onderzoek.
Als u belangstelling heeft om aan het onderzoek mee
te werken kunt u contact opnemen met uw huisarts of
met ondergetekende, Andreas Amons.
Het onderzoek zal dan nogmaals met u worden
besproken. Mocht u instemmen voor deelname, dan

zal er een afspraak worden gemaakt met de
onderzoeksassistent (een ervaren verpleegkundige).

Verdere informatie
Als u na het lezen van deze folder zich aan wil
melden of nog nadere informatie wil, dan kunt u
contact opnemen met de uitvoerder van het
onderzoek, Andreas Amons
migraineonderzoek@gchaarlemmermeer.nl
023-5540610.
U kunt ook onze website bezoeken:
www.gchaarlemmermeer.nl
Met vriendelijke groet,
namens de gezondheidscentra Haarlemmermeer
Andreas Amons,
Uitvoerend onderzoeker Amsterdam UMC, locatie
VUmc en manueeltherapeut

Locaties
Gezondheidscentrum Drie Meren
Hankstraat 1
2134 DT Hoofddorp
Gezondheidscentrum Floriande
Waddenweg 1
2134 XL Hoofddorp
Gezondheidscentrum Overbos
Muiderbos 212
2134 SZ Hoofddorp

Bereikbaarheid
Alle locaties zijn dagelijks geopend, locatie Floriande
tevens op dinsdag- en donderdagavond.
Voor afspraken & informatie kunt
u bellen naar het centrale nummer:
023 - 554 06 10.
Bij afwezigheid kunt u ten alle tijden een bericht
inspreken en wordt u terug gebeld.
een mail sturen naar:
fysio@gchaarlemmermeer.nl
afspraakfysio@gchaarlemmermeer.nl
Informatie en online aanmelden via de website:
www.gchaarlemmermeer.nl
www.afspraakfysio.nl

