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Voorwoord
Migraine, hoofdpijn... het is een lastig én een gecompliceerd probleem. Er
zijn zoveel oorzaken waardoor iemand er last van kan krijgen, dat menig
behandelaar weleens heeft gedacht: “Ik geloof dat ik nu zelf hoofdpijn krijg
van het zoeken naar een oplossing.”
En dat is precies waarom het gaat: het vinden van de juiste oplossing.
In dit boek geven wij meerdere oplossingen aan, in de hoop dat je vooral
één ding onthoudt: jouw hoofdpijn is uniek voor jou. Dus ook jouw oplossing voor dit nare probleem is uniek!
Probeer een aantal aanbevelingen tegelijkertijd toe te passen, want daarmee vergroot je de kans op succes.
Daarnaast is het ons vaak opgevallen dat iemand ‘hoofdpijn’ of ‘migraine’
als klacht opgeeft, maar dat hij eigenlijk vier of zes verschillende typen
hoofdpijn of migraine heeft! We zijn snel geneigd dit als één type hoofdpijn
of migraine te zien, maar in werkelijkheid wisselen de verschillende soorten
elkaar af.
Door nog beter te herkennen wát de hoofdpijn of migraine heeft opgeroepen en om wélke soort het gaat, zul je steeds beter in staat zijn om de juiste
oplossing voor jouw hoofdpijn of migraine te vinden.
Voor het leesgemak schrijven we vanaf hier alleen over hoofdpijn; ook als
daarmee migraine bedoeld is.
Marijke de Waal Malefijt en Tessa Gottschal
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Inleiding
Hoofdpijn kennen we allemaal, het is een klacht die samen met hoesten
en verkoudheid het meest voorkomt. Vijfenzestig procent van alle mensen
lijdt regelmatig aan hoofdpijn, dat onaangename gevoel niet helder meer te
kunnen denken. Je hebt het gevoel jezelf tot iets te moeten dwingen, maar
je enige wens is dat de pijn verdwijnt.
Hoofdpijn verandert je stemming, waardoor je je alleen nog maar met de
pijn bezighoudt. Als de pijn maar erg genoeg is, verlies je ook iedere belangstelling voor je omgeving en andere zaken.
Gebleken is dat maar tien procent van de mensen met hoofdpijnklachten
de huisarts raadpleegt. De meeste mensen accepteren hun hoofdpijn en
gaan zelf dokteren. Daarvan grijpt het merendeel naar reguliere pijnstillende middelen. Vele miljarden pijnstillers gaan per jaar daarvoor over de
toonbank. En dat terwijl er zoveel andere mogelijkheden zijn. Dit boek
reikt meerdere daarvan aan.
Doordat hoofdpijn zo vaak voorkomt en men nog minstens zo vaak farmaceutische middelen gebruikt, menen wij dat het goed is om voor deze
zo lastige kwaal met andersoortige adviezen te komen. Wij benaderen deze
klacht vanuit meerdere therapeutische invalshoeken. De keuze van invalshoeken lieten we bepalen door de mate waarin je dit thuis kunt toepassen.
Je vindt in het boek onder ander adviezen vanuit de Ayurveda, de Chinese
elementenleer, voedingsleer, psychologie, osteopathie, chakraleer, ademtherapie, voetreflexzone-therapie. Kortom: je krijgt een breed beeld hoe je
hoofdpijn kunt aanpakken.
Een deel van de adviezen is erop gericht om, daar waar het kan, zo snel
mogelijk weer pijnvrij te raken. Minstens zo belangrijk is het om definitief
van de hoofdpijn af te komen door de oorzaak ervan te vinden. Dat alles in
de hoop dat hierdoor het gebruik van pijnstillers en andere farmaceutische
middelen tegen hoofdpijn tot het verleden kan gaan behoren. Het gebruik
van veel pijnstillers is allerminst bevorderlijk voor de ontgiftingscapaciteit
van de lever. Hoe wrang ook, daardoor kan, op termijn, het gebruik van
pijnstillers tegen de hoofdpijn zelf weer tot hoofdpijn leiden.
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MIGRAINE EN HOOFDPIJN

Heb je een bepaalde of een specifieke oorzaak op het oog? Lees dan de
diverse mogelijkheden waarop je kunt letten. Deze kun je stapsgewijs toepassen, waardoor je kunt achterhalen wat bij jou de hoofdpijn veroorzaakt
en hoe je de pijn kunt verminderen. Het mooist is natuurlijk hoe je deze in
de toekomst kunt voorkomen. Je zult merken dat een goede aanpak vooral
de en/en aanpak is; anders gezegd een totaalaanpak. Bijvoorbeeld door zowel te letten op je voeding, als op je constitutie, een betere manier vinden
om met moeilijke emoties of stress om te gaan, massage in plaats van een
pijnstiller gebruiken, etc.
We geven eerst een algemene indeling van diverse hoofdpijn-oorzaken.
Dan een vragenlijst om te achterhalen onder welk type hoofdpijn je valt
en daarna beschrijven we mogelijke oplossingen. Oplossingen die je naar
eigen wens kunt combineren.
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9. Psychische aspecten bij hoofdpijn
In een aantal situaties ontstaat hoofdpijn door emoties of gedachten. Bijvoorbeeld door ongewenste, hinderlijke of intense emoties, angsten, tegenstrijdige of ongewenste gevoelens, gedachten of verlangens.
In het westen staan we er niet zo bij stil, maar bepaalde emoties werken
positief of negatief op een orgaan(systeem). Zoals ingehouden woede op
de lever inwerkt, je zorgen maken op de pancreas en angst op de nieren.
In positieve zin werken moed op de lever en optimisme op het hart. Sommigen doen lacherig over lachtherapie, maar juist door heerlijk te lachen
stimuleer je dat de lever zich ontdoet van zware energie. Daardoor kan
deze beter zijn ontgiftende taken uitvoeren. Kijk maar hoeveel beter je je
voelt na een avondje ongecompliceerd plezier en uitbundig lachen.
Ruwweg kun je stellen dat psychische hoofdpijn voorkomt uit twee mogelijkheden: (onbekende) angst en/of (onbekende) emoties, gedachten. Deze
twee beïnvloeden elkaar sterk. Vermoed je dat psychische hoofdpijn bij jou
een rol speelt, dan kun je door meer zelfkennis deze vorm van hoofdpijn
voorkomen en/of verlagen.
Angst en hoofdpijn
Vreemd genoeg merkt niet iedereen bij zichzelf op dat hij angstig is. Ja, als
hij staat te bibberen van angst. Dan is het zo duidelijk, dan moet het wel
opvallen. Angsthoofdpijn start met kleine angstsignalen. Bij die beginsignalen is er nog geen hoofdpijn, deze komt pas tijdens een van de allerlaatste fasen. Anders gezegd: pas als je al die kleine signalen gemist hebt en
tussentijds niets deed om je angst te verminderen.
Bij dit type hoofdpijn helpt het als je leert welke lichamelijke signalen je lichaam geeft om te zeggen dat er angst is en dat deze toeneemt. Lichamelijk
zijn er verschillende angstniveau’s. Verderop lees je daarover meer. Eerst
lees je over een veel voorkomende angst, namelijk angst die ontstaat door
emotionele onveiligheid.
Emotionele onveiligheid
Onveiligheidsgevoelens spelen dikwijls een rol bij hoofdpijn. Zelden gaat
het om echt gevaar, bijvoorbeeld zoiets als een dreigende bomaanslag.
Toch is emotionele onveiligheid een trigger voor de hoofdpijn. Wat is emotionele onveiligheid? Is dat iemand die je bedreigt, je uitscheldt? Zijn het
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Marijke de Waal Malefijt
Marijke de Waal Malefijt is natuurdiëtist en heeft zich (o.a.) verdiept in de
belangrijke functie die de lever bij de spijsvertering heeft en in het herstellen van de natuurlijke immuniteit. Zij benadrukt hierbij het belang van geneeskrachtige voeding. Zij heeft meerdere boeken over deze onderwerpen
geschreven.
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Tessa Gottschal is gespreks- en energietherapeute en heeft inmiddels meer
dan dertig jaar meditatie-ervaring. Tevens schreef zij diverse boeken over
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onderwerpen. In 2007 bracht zij een reeks zelf ingesproken speciale meditatie cd’s uit en in 2010 en 2013 is deze reeks uitgebreid.
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Migraine & hoofdpijn
Van kopzorg tot zelfzorg

Migraine en hoofdpijn is een nare klacht waar veel mensen dikwijls last van
hebben. Gelukkig zijn er naast bekende pijnstillers veel andere keuzes. Tessa
Gottschal en Marijke de Waal Malefijt, schrijfsters van meerdere gezondheidsboeken, geven in een korte inleiding het verschil aan tussen de diverse
vormen van hoofdpijn en migraine. Daarna geven ze aandacht aan de verschillende oorzaken. Gevolgd door een vragensysteem waarmee je merkt
welke oorzaak/oorzaken er speelt/spelen.
Veel oorzaken worden vanuit een nieuwe oogpunt beschreven. Zoals
hoofdpijn en migraine ontstaan door leverproblematiek, vaatproblemen,
een overbelast zenuwstelsel, hormonale disbalans, ontstekingen, stofwisselings- en spijsverteringsproblemen (incl. diverse soorten voedselreacties),
vergiftigingen, psychische factoren en andere oorzaken.
Ze geven diverse suggesties, waaronder voedingsadviezen gericht op het
herstel van de hierboven genoemde oorzaken. Deze voedingsadviezen zijn
gestaafd door de ruim 35 jaar lange ervaring in hun natuurgeneeskundige
praktijk. Daarnaast geven ze suggesties voor vitaminen- en mineralen suppletie, kruiden, gemmotherapie (een bijzonder effectieve therapie, gemaakt
uit de knoppen van planten en struiken) en een nieuwe methode om diverse leverfuncties te herstellen en het darm ecosysteem in balans te brengen.
De mentale en psychische kant van migraine en hoofdpijn blijft niet onbeschreven. Je leest waar psychische energie het lichaam binnenkomt, hoe
dat ervaren wordt, het tot gezondheid leidt of juist tot lichamelijke en/of
emotionele klachten. De kennis uit dit boek wordt ondersteund door aparte
meditatie cd’s. Deze speciaal ontwikkelde meditatiereeks geven energie,
innerlijke rust, mentale veerkracht, ook versterken ze de immuniteit en
stimuleren ze tot verandering.
De schrijfsters combineren in dit boek hun meervoudige therapeutische
aanpak en vooral hun praktische werkwijze. Ze hebben al veel mensen kunnen helpen grip te krijgen op hun migraine en hoofdpijn.
Eerder verschenen van Marijke de Waal Malefijt en Tessa Gottschal
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