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Waarom deze behandeling promoten? 

• Zuurstof is, net als Imitrex, een vasoconstrictor (afname van de diameter van bloedvaten) die 

vasodilatatie zal "tegengaan" (toename van de diameter van bloedvaten) die het trigeminale 

zenuwstelsel "verplettert" (trigeminuszenuw : V1, V2, V3). 

Aan de andere kant spelen tijdens de crisis heel wat stoffen een rol in de vaatverwijding, 

waaronder de CGRP1 een stof waarover we meer en meer zullen horen praten op 

therapeutisch vlak. Van zowel Imitrex als zuurstof is aangetoond dat ze de hoeveelheid CGRP 

op trigeminaal niveau verminderen2. 

• Zuurstof is bij juist gebruik weinig toxisch. Gezien de aanvaardbare bijwerkingen is het een 

prima alternatief dat de moeite loont om te proberen. Gemiddeld3 kunnen 60% van de 

aanvallen zo afgebroken worden. 

• Zuurstof is effectief in 60% van de gevallen na klinisch onderzoek bij >10 liter per minuut en 

uit ervaring weten wij dat 12 tot 15 liter per minuut nog efficiënter zijn. 

• In België wordt zuurstof 100% terugbetaald4. 

Contra-indicatie voor COPD 

Er is een geval waar zuurstof absoluut niet kan worden toegediend (aan het debiet dat nodig is 

om aanvallen te behandelen): 

Aan patiënten die lijden aan COPD (chronisch obstrucieve longziekte) mag de zuurstoftherapie 

absoluut niet worden toegediend. Paradoxaal genoeg lopen deze mensen het risico op 

ademhalingsstilstand als ze te veel zuurstof krijgen. 

In dit geval is het noodzakelijk dat je uw pneumoloog raadpleegt!  

Aangezien actief roken vrij vaak voorkomt bij patiënten die lijden aan clusterhoofdpijn, zou een 

voorafgaande controle door een longarts de aanwezigheid van post-tabak COPD kunnen 

uitsluiten, en dus ook deze contra-indicatie. 

Medicamenteuse contra-indicaties.5 

Het gebruik van medicinale zuurstof kan de gewenste of nadelige effecten van andere 

geneesmiddelen verhogen of verlagen. Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie.  

In het bijzonder, vraag raad aan uw arts of apotheker indien u één van de volgende 

geneesmiddelen inneemt:  

• Amiodarone (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om hartritmestoornissen te 

behandelen). 

• Bléomycine of actinomycine (medicatie ter bestrijding van kanker). Deze 

geneesmiddelen kunnen longschade veroorzaken die verergerd kan worden door 

zuurstoftherapie, met mogelijk fatale gevolgen. 

                                                           
1 Calcitonin-Gene-Related-Peptide 
2 Goadsby PJ, Edvinsson L. Human in vivo evidence for trigeminovascular activation in 
cluster headache. Neuropeptide changes and effects of acute attacks therapies. Brain. 1994 
Jun;117 ( Pt 3):427-34. 
3 Cohen AS, Burns B, Goadsby PJ. High-flow oxygen for treatment of cluster headache: a randomized trial. 
JAMA. 2009 Dec 9;302(22):2451-7. Bennett MH, French C, Schnabel A, Wasiak J, Kranke P. Normobaric and 
hyperbaric oxygen therapy for migraine and cluster headache. Cochrane Database Syst Rev. 2008(3):CD005219. 
4 Uitgezonderd een eventueel supplement ten laste. Zie “Leveranciers” en Wetgeving”.  
5 Source : http://www.vivisol.be/assets/uploads/services/Notice_dinformation_FR_ver_062015.pdf 

http://www.vivisol.be/assets/uploads/services/Notice_dinformation_FR_ver_062015.pdf
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De volgende geneesmiddelen kunnen de schadelijke effecten van medicinale zuurstof verhogen: 

• Adriamycine (geneesmiddel tegen kanker). 

• Ménadione (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om de effecten van anticoagulantia te 

verminderen). 

• Promazine, chlorpromazine en thioridazine (geneesmiddelen tegen ernstige psychische 

stoornissen waarbij patiënten de controle over hun gedrag en handelen (psychoses) 

verliezen). 

• Chloroquine (een malariamedicijn). 

• Sommige Corticosteroïden: hormonen zoals cortisol, hydrocortisone, prednisolon en 

vele andere (geneesmiddelen die specifieke delen van het zenuwstelsel stimuleren). 

Wees voorzichtig als u in een Medrol-kuur bent! 

• Furadantine et antibiotiques similaires. 

Mogelijke bijwerkingen 

•  Bij meermalig gebruik kan irritatie van de bovenste luchtwegen (neus - keel) 

optreden. Inderdaad, de zuurstof in de fles is droog.  

• Droge hoest (1/100) 

Deze problemen kunnen echter worden opgelost door gebruik te maken van een "aqua-pack". 

Nadelen 

• Gezien de grote hoeveelheden zuurstof die nodig zijn, is het moeilijk 

zich buitenshuis met zuurstof te behandelen. De gemakkelijk te 

transporteren cilinder (B2, 400 liter ±0,4 m3) bevat slechts voldoende 

zuurstof voor één of twee crisissen en de grotere cilinders (B5, B10, 

B20), ±0,4 m3), zijn zonder voertuig niet of nauwelijks te vervoeren.  

Toxiciteit (geen paniek) 

•  Meer dan twee uur bij een PpO2 > 0,5 bar6, is er een risico van ontsteking van de 

longblaasjes vervolgens een mogelijke verschijning van een acuut oedeem van de longen7 

• Aan 100% zuurstof, sterft men na 100 uren continu gebruik.8 

Risico’s verbonden aan de zuurstof 

• Zuurstof is een oxidatiemiddel, wat betekent dat het de kans op brand verhoogt en de brand 

versnelt. In geval van brand bestaat explosiegevaar bij zuurstofflessen. Dus rook niet in de 

omgeving van een cilinder, steek geen kaarsen aan, enz 

• Vermijd vetstoffen die bij contact met zuurstof spontaan kunnen ontbranden. (bepaalde 

make-up,….) 

 

Verwittig uw verzekeraar indien u thuis een voorraad zuurstof hebt, of als u zuurstof vervoert 

in de wagen. 

                                                           
6 PpO2 : Partiële zuurstofdruk:  0,5 bar is gelijk aan 50% zuurstof bij atmosferische druk. 
7 PpO2 > 0,5 Bars = Hyperoxie  
8 https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/0201-Reanimation-Vol11-N1-p028_039.pdf 

https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/0201-Reanimation-Vol11-N1-p028_039.pdf


18-01-2019 

OUCH Belgium ASBL 2018 

5 

Voorwaarden voor de doeltreffendheid 

• De behandeling van de aanval moet worden gestart zodra de eerste symptomen verschijnen, 

voor men de pijn voelt... Des te langer men wacht, des te groter de kans op mislukken9 

• Geef voorkeur aan de zithouding. 

• Gebruik voldoende debiet (12 tot 15 liter per minuut, afhankelijk van de ervaring van de 

patiënt). 

• Er moet een geschikt maskersysteem worden gebruikt 

• Des te meer de ingeademde lucht afwijkt van de 100% zuurstof, des te minder efficiënt de 

behandeling zal zijn. 

Documenten inzake terugbetaling 

Voor de eerste aanvraag is de toestemming van de raadgevend arts afhankelijk van een gedetailleerd 

rapport van een neuroloog, neurochirurg of neuropsychiater met de diagnose "clusterhoofdpijn" en 

een rechtvaardiging voor het starten van zuurstoftherapie vanwege de klinische situatie van de 

patiënt. 

Er bestaat geen standaardformulier voor het aanvragen van terugbetaling. Indien het verzoek 

afkomstig is van de huisarts, moet deze het rapport van de specialist bijvoegen. 

De toelating is voor onbeperkte tijd geldig. De patiënt moet ook een maandelijks voorschrift 

bezorgen aan de apotheker met inbegrip van het volgende: 

• Het zuurstofgas in DCI10 wordt naar behoefte voorgeschreven, met specifieke toebehoren 

aangepast aan een hoog debiet 

• De dosering (in liter per minuut) 

• Eventueel de zuurstofbevochtiger (aquapakket).  

Belangrijke opmerking 

Indien de levering plaatsvindt door een leverancier die voor de huur van de gasfles, accessoires en 

eventuele zuurstofbevochtiger meer in rekening brengt dan het maximumbedrag van de 

verzekeringsinterventie, mag de apotheker of ziekenhuisapotheker de patiënt voor deze artikelen 

een supplement in rekening brengen. Deze toeslag mag nooit meer bedragen dan 20% van het 

maximumbedrag van de interventie. 

Type interventie 

Maximale 

verzekeringstussenkomst 

(inclusief BTW) betaald 

aan de apotheker 

Maximale toeslag (max. 20%) die de 

apotheker de patiënt in rekening mag 

brengen indien de leverancier (niet-

apotheker) voor deze artikelen een hoger 

bedrag in rekening brengt 

Huur flessen en ontspanner 22,17 € 4,43 € 

Masker en/of bril 2,54 € 0,51 € 

Slangen 1,70 € 0,34 € 

Wegwerp luchtbevochtiger 4,41 € 0,88 € 

                                                           
9 Stop van de behandeling omdat de crisis ondraaglijk wordt en het gebruik van Imitrex zeer verleidelijk is.. 
10 Internationaal gezamelijke naam: http://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-
mutualite/medicament-produits-sante/prescrire-medicaments/Pages/prescrire-dci-regles-
prescripteur.aspx#.WlnsEajiZhE 

http://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/prescrire-medicaments/Pages/prescrire-dci-regles-prescripteur.aspx#.WlnsEajiZhE
http://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/prescrire-medicaments/Pages/prescrire-dci-regles-prescripteur.aspx#.WlnsEajiZhE
http://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/prescrire-medicaments/Pages/prescrire-dci-regles-prescripteur.aspx#.WlnsEajiZhE
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Leveranciers 

• Francis Fléron (Luik, Namen, Luxemburg) 

• Linde Homecare Belgium 

• Oxycure Belgium (een toeslag is toegestaan voor nieuwe klanten) 

• Oxysphair 

• SOS Oxygène Benelux 

• VitalAir 

• Vivisol 

Bij clusterhoofdpijn zijn openbare apotheken verantwoordelijk voor zuurstof. De apotheker heeft de 

keuze van de leverancier, maar als hij een leverancier kiest die u een supplement aanrekent, aarzel 

dan niet om hem een andere te vragen. 

 

Als de procedure eenmaal opgestart is, aarzel dan niet om met je apotheker af te spreken dat jezelf 

rechtstreeks bij de leverancier bestelt. Zo wordt er tijd bespaard, en loop je het risico niet dat het 

vergeten wordt.  

Opgelet: Alle leveranciers leveren niet elke dag en dezelfde leverancier levert niet noodzakelijk op 

dezelfde dagen van de week, afhankelijk van de regio. Pas ook op voor feestdagen en lange 

weekends: wees voorbereid! 

Wetgeving:  

Uitleg op de website van het RIZIV : 

http://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-

sante/remboursement/oxygene/Pages/default.aspx#Rembourser_l%E2%80%99oxyg%C3%A9noth%C

3%A9rapie_de_courte_dur%C3%A9e 

Koninklijk besluit van 17 september 2012: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2012/09/20_3.pdf#page=5   

  

http://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/oxygene/Pages/default.aspx%23Rembourser_l%E2%80%99oxyg%C3%A9noth%C3%A9rapie_de_courte_dur%C3%A9e
http://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/oxygene/Pages/default.aspx%23Rembourser_l%E2%80%99oxyg%C3%A9noth%C3%A9rapie_de_courte_dur%C3%A9e
http://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/oxygene/Pages/default.aspx%23Rembourser_l%E2%80%99oxyg%C3%A9noth%C3%A9rapie_de_courte_dur%C3%A9e
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2012/09/20_3.pdf%23page=5
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De juiste manier om een clusterhoofdpijnaanval met zuurstof te behandelen: 

Zuurstof kan voor u werken, zelfs als u het in het 

verleden zonder succes hebt geprobeerd! 

Er is bewezen dat de 7 liter per minuut van de oude klinische proeven en aanbevelingen nu algemeen 

als een te laag debiet worden beschouwd. Een debiet van 12 tot 15 liter per minuut wordt sterk 

aanbevolen.  

Het is noodzakelijk dat je over de juiste apparatuur beschikt die je 100% zuurstof levert, ZONDER 

DAT JE EEN TOEVOER VAN LUCHT HEBT UIT JE OMGEVING (Zie de paragraaf “Zuurstoffracties in 

verhouding tot de gebruikte apparatuur” op het einde van dit bundeltje) 

Het is van het grootste belang dat je onmiddellijk ingrijpt bij de eerste tekenen van een aanval. 

Wacht vooral niet dat de pijn zich installeert. Hoe sneller u begint, hoe sneller u de crisis kunt 

stoppen.  

Je kan best niet gaan liggen om de zuurstaftherapie toe te passen! De zithouding is de beste positie 

voor een goede ademhaling en een maximale opname van de zuurstof. 

De ademhalingstechnieken variëren: zoek de ademhaling die het beste bij u past! 

Probeer sneller en dieper te ademen dan gewoonlijk. 

20 minuten inademen is de maximale aanbevolen tijd voor één sessie. (Goede moed!) 

Volg goed de demo, en probeer het eens, in alle kalmte, uit wanneer je geen 

aanval hebt en ook geen stress. 😉 
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Hyperventilatie 

Diverse definities: 

• De hyperventilatie is een manier van ademen waarbij de inspiratie sterk wordt 

geaccentueerd. De hyperventilatie of ademhalingsversnelling en intensiviteit is een niet 

fysiologische ventilatie, d.w.z. met wijziging van de normale partiële bloedgasdrukken. 

Tijdens de hyperventilatie zal de partiële druk van kooldioxide in de longen (en dus in het 

arteriële bloed) afnemen. In termen van bloed pH, zal dit ademhalingsalkalose veroorzaken. 

(Wikipédia). 

• Verhoging van longventilatie door angst, lichaamsbeweging of ziekte (larousse.fr). 

• Hyperventilatie is het gevolg van een verandering in de ademhaling die resulteert in een 

abnormaal hoge zuurstoftoevoer in vergelijking met normale ademhaling en een 

vermindering van de hoeveelheid kooldioxide (CO2) in het bloed (psychomedia.qc.ca). 

• Tijdens klinische proeven wordt de hyperventilatie gebruikt om tekenen van epilepsie uit te 

lokken tijdens of buiten een EEG opname. Uit ervaring weten we date en zeker percentage 

van mensen die vatbaar zijn voor epilepsie, in het geval van hyperventilatie, epileptische 

aanvallen hebben, en soms is hetzelfde resultaat ook te vinden bij mensen die niet vatbaar 

zijn11.  

Conclusie: 

Alleen al het feit dat we onze aanvallen met 100 procent zuurstof behandelen, plaatst ons in 

omstandigheden die vergelijkbaar zijn met hyperventilatie. Zeker als het debiet zeer hoog is en de 

ademhaling snel en diep is. 

Maar…dat is ook het doel:  

 

• Toename van zuurstof (O2) => vasoconstrictie 

• Kooldioxidereductie (CO2) => vasoconstrictie 

Helaas is deze metabole onbalans ook een van de factoren die een epileptische aanval kunnen 

veroorzaken.  

Bijgevolg, mensen die voorbestemd zijn voor epilepsie (maar wie weet het ???) zullen een 

debiet van boven de 15l/min voorkomen. (Flessen die het toelaten of klep op verzoek)  

Om dezelfde reden wordt aanbevolen de behandeling na 20 minuten op te schorten.  

 

Redenen om de behandeling al vóór 20 minuten op te schorten: 

Prikkelingen aan de vingertoppen, gevoel van abnormale vermoeidheid (die 

niet het gevolg is van de aanval zelf), gevoel van flauw te vallen.  

                                                           
11 (Mazzucchi E, Vollono C, Losurdo A, Testani E, Gnoni V, Di Blasi C, Giannantoni NM, Lapenta L, Brunetti V, 
Della Marca G. Hyperventilation in Patients With Focal Epilepsy: Electromagnetic Tomography, Functional 
Connectivity and Graph Theory - A Possible Tool in Epilepsy Diagnosis? J Clin Neurophysiol. 2017 Jan;34(1):92-
99. doi: 10.1097/WNP.0000000000000329. 
Salvati KA, Beenhakker MP. Out of thin air: hyperventilation-triggered seizures. Brain Res. 2017 Dec 27. pii: 
S0006-8993(17)30579-6. doi: 10.1016/j.brainres.2017.12.037.) 
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Het reboundeffect 

Na het stoppen van een aanval met de zuurstoftherapie, leggen tal van patiënten er de nadruk op dat 

men nog enkele minuten zuurstof moet inademen, weliswaar aan een lager debiet, dit om een 

reboundeffect te vermijden (zelfde aanval die binnen de 5 à 10 minuten hervat)  

Dit fenomeen is zeer variabel, sommige vinden date en of twee minuten genoeg zijn en anderen gaan 

door tot 10 tot 15 minuten. Ervaar het zelf, varieer in tijd en debiet, zoek uit wat het best bij jou past.  

Hoeveel aanvallen kan ik behandelen met een zuurstoffles?  

De zuivere zuurstof wordt samengeperst in witte metalen cilinders. Er zijn verschillende soorten 

cilinders, afhankelijk van de hoeveelheid zuurstof die ze bevatten bij een druk van 200 bar.  

De meest voorkomende modellen: 

• 400 liter (B2), 

• 1000 liter (B5), 

• 2100 liter (B10), 

• 4200 liter (B20), 

De meest gebruikte modellen: 

B5 “vervoerbaar”» en « B10 » voor thuis. Het model B2 is niet geschikt omdat het te klein is in 

volume en “B20” dit model is extreem zwaar en bijna onmogelijk te tillen om naar het verdiep te 

brengen zonder lift, wel praktisch op het gelijkvloers.  

Hoeveel aanvallen kunnen worden behandeld, afhankelijk van het type fles? 

 Deze vraag kan niet precies beantwoord worden, maar aan de hand van onderstaande voorbeelden 

kunnen we een gemiddelde inschatten, afhankelijk van het type fles en het gebruik ervan. 

Hou er rekening mee dat « volle” cilinders niet altijd tot 200 bar gevuld zijn.  

Houw er rekening mee dat “volle” cilinders niet altijd gevuld zijn aan 200 bar. Ze zijn “warm” gevuld. 

Dit is te wijten aan de toename van de druk tijdens het vullen. Naarmate de afkoeling, neemt de 

aanvangsdruk iets af (vaak 180 tot 190 bar).  

We nemen hier het meest voorkomend geval van een B10 fles en gaan ervan uit dat de manometer 

bij ontvangst van de fles 180 bar aangeeft: 

 

• Inhoud in liter : 10,5 liter 

• Druk : 180 bar 

Inhoud in liter gasvormige O2: 10,5 liter x 180 bar = 1890 liter gasvormige O2 

Dit geeft in verhouding tot uw verbruik:  

• Debiet van 12 liter per minuut: gedurende 20 minuten: 1890 l/(12lx20) ±= 7 aanvallen 

(7.875). 

• Debiet van 12 liter per minuut: gedurende 15 minuten: 1890 l / (12 l x 15) ±= 10 crises (10,5). 

Conclusie, neem uw voorzorgen: bestel van bij het begin minstens twee 

flessen (B10 of B20). Van zodra een fles leeg is, bestel dan de volgende om je 

weekend, feestdag en soms ook vergetelheid te overbruggen.    
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Tansport 

Er zijn geen specifieke regels voor privévervoer. Toch zal je letten op : 

• Sluit de kraan, zelfs als de cilinders leeg zijn. 

• Behandel de flessen voorzichtig. 

• Niet roken. 

• Zet de flessen vast om te voorkomen dat ze zouden rollen of geprojecteerd worden in geval 

van het plotse remmen of ongeval. 

 
• Verdeel de last indien er meerdere flessen zijn. 

• Laat uw voertuig niet in de volle zon achter. 

• Laat een spleet aan het venster om ventilatie te garanderen.  

• Vervoer niet meer flessen dan nodig is. 

• Informeer uw verzekeraar dat u gasflessen voor medisch gebruik vervoert. 

• Breng het juiste symbool aan (bv. Achterste zijruit) zodat de hulpdiensten op de hoogte zijn 

van de aanwezigheid van zuurstof aan boord in geval van een ongeval.  

 

Zuurstof in het buitenland 

U wenst in het buitenland op vakantie te gaan? 

Wat gedaan om zuurstof op uw vakantiebestemming te doen leveren? 

 

U moet 5 weken voor uw vertrek contact opnemen met uw ziekenfonds.  

Het is mogelijk dat uw ziekenfonds de terugbetaling van zuurstof in het buitenland niet dekt. 

OUCH heeft plannen voor 2019 om deze terugbetaling van alle mutualiteiten te verkrijgen: te 

vervolgen. 
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Fractie ingeademde zuurstof naar gelang het gebruikte materiaal. 12: 

Bril  

 

20 tot 44% in verhouding van het debiet 

Eenvoudig gelaatsmasker (ventilatiegaten) 

 

30% tot 60% afhankelijk van 
ademhalingssnelheid en debiet 

Hoog concentratiemasker (gedeeltelijk: 
ventilatiegaten of compleet: geen hermetisch 
afgesloten kleppen)  

 

Respectievelijk ±60% en ±80% 

Hoog concentratiemasker kit O2UCH 

 

100% 

Klep op aanvraag  

 
 

100% 

                                                           
12 https://www.slideshare.net/reply2raghavendra/oxygen-therapy-and-toxicity  

https://www.slideshare.net/reply2raghavendra/oxygen-therapy-and-toxicity
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Bijlage ter informatie: De trigeminuszenuw 


