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1. Inhoudelijke voorwaarden (om lid te worden en blijven)

Hoofdpijn als aandachtsgebied > 2 jaar; blijkend uit tenminste 3 van de volgende:
1. Deelname aan hoofdpijncongres (IHC, AHS, EHF, Migraine Trust, ADMA, IHRS, NHV) in de 

voorbije 2 jaar.
2. Voordrachten voor een bovenregionaal onafhankelijk wetenschappelijk forum in voorbije 

5 jaar.
3. Publicaties op hoofdpijngebied in voorbije 5 jaar. 
4. Lidmaatschap IHS of AHS.
5. Lidmaatschap NHV of ADMA.
6. Bestuursfunctie in nationale en/of internationale hoofdpijnverenigingen.
7. Neuroloog.

Tijdsbesteding:
1. Streven naar 45 minuten contacttijd per NP al dan niet in samenwerking met een 

hoofdpijnverpleegkundige; door neuroloog (als regel 30 min).
2. Minimaal 1 dagdeel per week.
3. Geclusterd spreekuur (herkenbaarheid, stroomlijning diagnostiek).

Diagnostiek:
1. Gestructureerde hoofdpijnanamnese met aandacht voor de multifactoriele aspecten van 

hoofdpijn. 
2. Gebruik van hoofdpijndagboek.
3. Neurologisch onderzoek.
4. Disability assessment (b.v. MIDAS, HIT-6).
5. Aanvullend onderzoek op indicatie.
6. Gebruik van en registratie volgens ICHD-II (www.ihs.org).
7. Checklist website met diagnostiek “heeft uw neuroloog hiernaar gekeken?”.

 Adequate follow-up:
1. Aanbieden behandeltraject en voorlichting.
2. Behandeling moet voldoen aan verwachtingen die aan een tweede en 

derdelijnstraject gesteld mogen worden; dit betekent dat de in principe alle gangbare 
behandelingsmogelijkheden overwogen en aangeboden moeten worden.

3. Consultatie wordt pas dan afgesloten als alle bewezen behandelingsmogelijkheden 
overwogen c.q. geprobeerd zijn.

4. Tijdens wijzigingen van de behandeling dienen patiënten regelmatig gecontroleerd te 
worden, interval tussen consultaties maximaal 3 maanden.

5. Evaluatie van behandeling aan de hand van hoofdpijndagboek en disability-assessment.

Communicatie:
1. Voor patiënten herkenbare en bekende routing bij vragen of klachten.
2. Heldere voorlichtingsfolders voor patiënten en correspondentiemateriaal.
3. Opname in website ziekenhuis en VNHC.
4. Profilering zowel binnen de organisatie als daarbuiten bij verwijzers.
5. Relatie met pers met betrekking tot landelijke hoofdpijncentrumaangelegenheden (de 

vereniging) graag in voorafgaand overleg met bestuur.
6. (Goede) terugkoppeling eerste en tweede lijn.
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2. Organisatorische voorwaarden

• Specifiek en onderscheidend aanmeldingstraject, zowel voor verwijzers als voor patiënt. 
• Wenselijk zorgaanbod:

 - Poliklinische module (tevens detox).
 - Mogelijkheden voor klinische behandeling bijvoorbeeld detox (indien geen       

  mogelijkheid tot opname dan eventueel verwijzen binnen VNHC).
• Aanbevolen zorgaanbod:

 - Dagbehandelingsmodule 
 - Multidisciplinaire module

3. Nascholing (om lid te blijven als neuroloog)

• Bijwonen internationaal hoofdpijncongres minimaal 1x per 2 jaar.
• Geven van nascholing/cursussen aan collega’s (huisarts, arts-assistenten, specialisten) 

minimaal 1x per jaar.
• Deelname aan nationale nascholing hoofdpijn minimaal 1x per 2 jaar.  

of  
Houden van wetenschappelijk (literatuur)referaat voor hoofdpijnforum 1x per 2 jaar.

• Abonnement op minimaal 1 internationaal hoofdpijntijdschrift (Headache, Cephalalgia). 
Andere tijdschriften alleen na goedkeuring bestuur.

• Gecertificeerde centra zijn bereid te participeren in het onderwijs en de opleiding van 
hoofdpijnfellows, en verplichten zich daarmee te voldoen aan de voorwaarden die voor 
deze opleiding gesteld zijn.

4. Relatie farmacie

• Transparantie van het bestuur naar de buitenwereld.
• Bestuur dient disclosures aan te leveren een maal per jaar.

5. Verenigingsaangelegenheden

• Nieuwe leden dienen zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur en dienen inzicht te 
geven in hun kwalificaties op bovenstaande items. 

• Voorselectie geschiedt door het bestuur, waarna aspirant-leden eventueel worden 
voorgedragen tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

• De eerste twee zijn jaar zijn nieuwe leden aspirant lid, als er na twee jaar voldaan wordt aan 
de kwaliteitseisen volwaardig lid.

• Huidige leden hebben twee jaar de tijd te voldoen aan huidige kwaliteitseisen.
• Verplichting tot bezoek van algemene ledenvergadering minimaal 1x per jaar.
• Verplichting tot voldoen van jaarlijkse contributie.
• Nieuwe organisatievormen zowel inhoudelijk als financieel graag doorgeven aan het 

bestuur.
• Bij acceptatie 2 jaar aspirant lid, daarna volledig lid.


