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Inleiding 
 
“Migraine is een aandoening die bestaat uit aanvallen. In principe kan iedereen ooit in zijn leven wel 
eens één of twee migraineaanvallen krijgen. Hoewel dit in het algemeen buitengewoon vervelende 
ervaringen zullen zijn, wordt het pas echt een probleem als de migraineaanvallen blijven terugkomen. 
Iemand geldt pas als een migrainepatiënt als hij in zijn leven minimaal vijf aanvallen van migraine 
zonder aura1 heeft gehad, of twee aanvallen van migraine met aura heeft gehad.”2 
 
Op grond van bovenstaande gegevens noem ik mijzelf een migrainepatiënt. Mijn eerste ervaring met 
migraine was rond de puberteit. Daarna volgende een reeks van jaren waarbij ik in ieder geval een 
migraineaanval had kort voor de menstruatie. Daarnaast had ik ook regelmatig last van ‘gewone’ 
hoofdpijn. Het was een afwisseling van hoofdpijn en migraine, waarvan mij de oorzaak onduidelijk 
was. Oorzaken zoals stress, spierspanning in de nek, slijm in de voorhoofdsholten en verkeerde 
voeding waren voor mij te algemeen, te vaag en niet herkenbaar. Wat leidt nu werkelijk tot hoofdpijn 
of migraine en wat kan ik er aan doen vroeg ik me geregeld af. 
Door de yogaopleiding en vooral door kennis van de ayurveda3 is mij veel duidelijk geworden over de 
‘gewone hoofdpijn’. De afgelopen jaren heb ik mijn levenswijze enorm aangepast waardoor de 
hoofdpijn veel minder is geworden. Maar de migraine bleef en ik had me er min of meer bij 
neergelegd dat het bij mijn leven hoort.  
Echter, na een persoonlijke ervaring waarin ik kon mediteren tijdens een migraineaanval vroeg ik me 
af of meditatie een aanval kon verkorten of zelfs doorbreken. Is migraine een complete chaos van 
lichaam, adem en geest en is meditatie de oplossing? Is het stilleggen van de wervelingen van het 
denken het medicijn? Het was de ervaring van die ene nacht die aanleiding gaf tot het maken van deze 
scriptie. 
 
In deze scriptie wil ik aan de hand van literatuur de onderwerpen migraine, yoga en meditatie 
onderzoeken. De migraineaanval wil ik beschouwen vanuit de yogafilosofie, het is een onderzoek naar 
het geestelijke aspect van migraine. Wellicht kan dit een ander inzicht geven in migraine. Mijn 
vraagstelling voor deze scriptie luidt: Is meditatie de sleutel tot een leven zonder migraine? 
 
Het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie. Ik heb literatuur bestudeerd op het gebied van 
yoga, meditatie en migraine. Voor de onderwerpen yoga en meditatie heb ik gekozen voor literatuur 
die aansluit bij de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte. Voornamelijk heb ik gebruik 
gemaakt van het boek ‘Zien door Yoga’ geschreven door Jogchum Dijkstra en van het lesboek van de 
Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte, geschreven door Jos Plenckers. Voor het onderwerp 
migraine heb ik gekozen voor het boek ‘Alles over hoofdpijn & aangezichtspijn’, geschreven door   
M. Ferrari en J. Haan en voor het boek ‘Migraine’, geschreven door Oliver Sacks. Beide boeken 
worden genoemd door de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten. 
 
De scriptie start met een inleiding. Hierin wordt de vraagstelling en de methode van onderzoek 
besproken. Daarna zal ik in hoofdstuk 1 mijn persoonlijke verslag van een samadhi-ervaring tijdens 
één van mijn migraineaanvallen beschrijven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de migraine objectief 
bekeken, de medische kant wordt besproken. In hoofdstuk 3 wordt migraine subjectief bekeken. In 
hoofdstuk 4 wordt de vraag gesteld of migraine een bevoorrecht bewustzijn is. Ik zal aandacht geven 
aan de Duitse non en mystica Hildegard von Bingen, die leefde in de 12e eeuw. Zij leed aan migraine 
en heeft vele manuscripten en tekeningen nagelaten. 
Hoofdstuk 5 gaat over de weg van yoga en meditatie die kan leiden tot samadhi, een staat van 
verlichting. In hoofdstuk 6 bekijk ik op welke wijze yoga, meditatie en migraine met elkaar verbonden 
zijn en onderzoek ik op welke wijze yoga en meditatie de migraine kunnen beïnvloeden.  
In hoofdstuk 7 geef ik een samenvatting en worden de conclusies op een rijtje gezet. Ik wil antwoord 
geven op de vraag of meditatie de sleutel is tot een leven zonder migraine. De scriptie eindigt met een 
persoonlijk nawoord. 
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1. Persoonlijk verslag 
 

Dat Ene, ademloos, ademde door zijn eigen natuur 
buiten dit bestond niets. 
Duisternis was daar, aanvankelijk gehuld in duisternis  
was het Al onontwarbare chaos. 
 

     Rg Veda X, 129, 2 en 3 
 
Enkele jaren geleden besloot ik om een yoga opleiding te gaan doen om mij lichamelijk fitter te voelen 
en meer rust te krijgen in mijn hoofd. Deze keus betekende een andere richting in mijn leven, ik verliet 
het pad van onwetendheid. Op de voorlichtingsdag zag ik het lesboek van de opleiding liggen met de 
tekst ‘yogavidya’ er op, ‘zien door yoga’. Maar wat moest ik dan zien, vroeg ik me af. Al snel trok ik 
de conclusie dat ik zou leren zien hoe ik lichamelijk en geestelijk in balans kon komen. 
De twee jaren hierna volgend leerden mij zien. Maar echt fitter voelde ik me niet en de rust in mijn 
hoofd kwam ook niet. Wel begon ik alle obstakels die mij in de weg zaten te zien. In het eerste jaar 
leerde ik mijn lichaam en geest kennen. Altijd te veel prestatiegericht, lichamelijk kreeg ik veel 
klachten en daardoor moest ik wel loslaten. Ik leerde loslaten, lichamelijk, spanningen wegnemen in 
het lichaam, maar ook geestelijk liet ik los. Vooral het loslaten van de angst om te mediteren was van 
grote invloed. 
Gedurende de opleiding heb ik vele instrumenten om mijn leven te veranderen aangereikt gekregen. 
In het derde jaar van de opleiding begon ik verbanden te zien en begon ik te selecteren wat goed voor 
mij was. Ik leerde steeds meer zien door mijn ogen te openen. Ik bezocht een ayurvedisch arts. Zij 
vertelde dat bij migraine als eerste pitta4 uit balans is en hierdoor raakt vervolgens ook vata5 uit 
balans. Om pitta en daarna vata in balans te krijgen kreeg ik richtlijnen om mijn voeding aan te passen. 
Dit betekende bijvoorbeeld het vermijden van scherp en zuurmakend voedsel zoals rode pepers, 
tomaten en sinaasappels. Ook moest ik mijn levenswijze aanpassen, vroeg opstaan, op tijd naar bed, 
wekelijks olie aanbrengen op mijn gehele lichaam en de juiste yogaoefeningen doen, zoals savasana6, 
nadi sodhana (wisselende neusademhaling) en mediteren. Ook gaf ze mij een mantra waarmee ik 
koelte kon brengen in mijn hoofd, de woorden Namah Shivaya. Ik voelde me over het algemeen 
rustiger in mijn hoofd en lichamelijk fitter, mijn doel was zo ongeveer al bereikt. Alleen was er soms 
toch nog de migraineaanval, een onontkoombaar feit, waar ik volgens mij geen invloed op had. 
 
Ongeveer anderhalf jaar geleden gebeurde het volgende. 
Ik begon de ochtend met veel energie, waarbij in de loop van de dag een lichte hoofdpijn ontstond. De 
energiepiek viel in de middag in één keer weg en veranderde in extreme vermoeidheid. Al gauw werd 
me duidelijk dat ik een migraineaanval had. Ik ging naar de slaapkamer en sloot alvast de gordijnen. 
Door de misselijkheid ging ik eerst op de grond in de doucheruimte liggen dicht bij het toilet om te 
kunnen overgeven. Mijn lichaam was een chaos, telkens een zelfde cyclus: koud en rillen, dan warm 
en zweten gevolgd door overgeven. Het overgeven was het ergste punt van de aanval. Na een aantal 
van deze cycli werd de misselijkheid minder en restte alleen nog enorme hoofdpijn. Dit was het 
moment waarbij ik in bed kon gaan zitten. 
De nacht die daarop volgde begon en ik zat al enige uren in bed, boosheid had plaats gemaakt voor 
enorme vermoeidheid, de hoofdpijn maakte het echter onmogelijk om te kunnen slapen. Ik keerde 
helemaal in mijzelf en begon overeenkomsten te zien met de yoga. De houding waarin ik zat, benen in 
samasana, een rechte rug en de kin ingetrokken, de nek lang, geen licht willen zien, geen geluid 
kunnen horen, niet willen eten of proeven, een afkeer van geuren. Geen mensen om me heen kunnen 
hebben, niet willen voelen. De zintuigen het liefst uit willen schakelen. Ik voelde mijn adem, snel en 
onregelmatig. Ik probeerde in de buik te ademen en mij te concentreren op de adem, echter de 
afleiding van de hoofdpijn was enorm groot. Deze trok me telkens terug in de pijn en weg bij de adem. 
Maar op de een of andere manier lukte het me om met mijn aandacht bij de adem te blijven en was 
daar opeens… het niets. Een immense donkere ruimte maar toch licht, geen lichaam, geen pijn, alleen 
iets dat ademt. Ik voelde me rustig en kalm en herkende het van enkele meditaties, het was goed zoals 
het was. Na een tijdje kwam ik uit de meditatie, de migraine was weg…  
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2. Migraine – objectief 
 

Wat kan worden getoond, kan niet onder woorden 
worden gebracht. 
Het menselijk lichaam is de beste beeltenis van de 
menselijke ziel. 

 
Ludwig Wittgenstein, Filosofische onderzoekingen 

 
 
2.1 Wat is Migraine 
In dit hoofdstuk wil ik de migraine objectief bekijken, de medische kant wordt belicht. Er zijn talloze 
boeken verschenen over de aandoening migraine. Mijn voorkeur gaat uit naar het boek ‘Alles over 
hoofdpijn & aangezichtspijn’ van M. Ferrari en J. Haan. In dit boek wordt migraine op een heldere 
manier besproken. 
Ferrari en Haan geven in het boek aan dat migraine één van de meest bekende vormen van hoofdpijn 
is. Zij stellen dat het een aandoening is die zich kenmerkt door aanvallen van heftige, kloppende 
hoofdpijn, vaak aan één zijde van het hoofd. Vaak gaat dit samen met misselijkheid, braken, soms 
diarree, en overgevoeligheid voor licht en geluid. Bij ongeveer een derde van de patiënten kunnen 
deze hoofdpijnverschijnselen voorafgegaan worden door kortdurende auraverschijnselen. Deze 
verschijnselen bestaan meestal uit stoornissen in het zien, het vrij plotseling zien van schitteringen, 
flikkeringen of een gedeeltelijke uitval van het gezichtsveld. Soms is er echter ook sprake van een 
gevoelsstoornis, een spraakstoornis of zelfs een halfzijdige verlamming. ‘Er lijden 3,1 miljoen 
Nederlanders aan migraine. Migraine is daarmee de meest voorkomende chronische hersenziekte.’3 De 
aandoening kan al op jonge leeftijd beginnen en gedurende het hele leven aanhouden. Uiteindelijk 
hebben tweemaal zoveel vrouwen als mannen last van migraine (24 procent van de vrouwen en twaalf 
procent van de mannen). Vanaf het vijfenveertigste levensjaar neemt het aantal personen met migraine 
weer af. 

 
2.2 De vele verschijnselen van migraine 
Het woord migraine is afgeleid van het Grieks-Latijnse woord hemicrania. Dit betekent ‘halfzijdige 
hoofdpijn’. Hippocrates7 beschreef al de drie meest bekende en karakteristieke verschijnselen van 
hemicrania: aanvallen van hoofdpijn aan één zijde van het hoofd, misselijkheid en braken, en de aura 
voorafgaande aan de hoofdpijn. Tegenwoordig weten we dat deze verschijnselen lang niet altijd op 
deze wijze bij migraine voor hoeven te komen. Migraine is primair een aandoening van de hersenen en 
de bloedvaten in de hersenvliezen, maar daarnaast is het hele lichaam tijdens een aanval ontregeld.8 !
!

2.3 De migraineaanval 
Een migraine aanval bestaat uit een aantal fases die niet bij iedereen hetzelfde hoeven te zijn. Deze 
fases zijn waarschuwingsfase, aurafase, hoofdpijnfase en herstelfase. De gehele aanval inclusief de 
herstelfase kan enkele dagen tot een week in beslag nemen.9  
!

!

!
Figuur 1. De ‘volledige’ migraineaanval10 
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De aanval begint met waarschuwende factoren. Sommige van deze waarschuwingen hebben 
betrekking op het lichaam, zoals constipatie en dorst. Sommige zijn geestelijke waarschuwingen, 
bijvoorbeeld slaperigheid.11 Na de waarschuwingsfase begint de eigenlijke migraineaanval, veelal 
gekenmerkt door misselijkheid, braken en hoofdpijn. De aanval eindigt meestal doordat zij zichzelf op 
een natuurlijke manier uitput en de patiënt in slaap valt.12 Na de aanval is er bij de patiënt een gevoel 
van buitengewone opluchting.13 
 
2.4 Hoe ontstaat migraine 
Verlaagde prikkeldrempel 
Ferrari en Haan omschrijven een migraineaanval als een reactie van de hersenen op bepaalde prikkels 
en deze kan bij iedereen wel eens voorkomen. Migrainepatiënten hebben een verlaagde 
prikkeldrempel voor normale prikkels, waardoor ze herhaaldelijk aanvallen krijgen. Daarnaast kunnen 
ze ook gevoelig zijn voor extreme prikkels. Deze gevoeligheid voor migraineprikkels is waarschijnlijk 
voornamelijk erfelijk bepaald, maar kan door bepaalde omstandigheden tijdelijk veranderen. 
Voorbeelden hiervan zijn extreme vermoeidheid, atmosferische veranderingen en soms ontspanning 
na langdurige stress. Ook de menstruatie is een typisch voorbeeld van een drempelverlagende factor. 
Hoogstwaarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat de hormonale veranderingen in die periode 
aanleiding geven tot een extra prikkeldrempelverlaging, waardoor prikkels de ‘verdediging’ makkelijk 
kunnen doorbreken. Hierdoor ontstaat een tijdelijke ontregeling in de hersenstam. Dit leidt via diverse 
zenuwen tot een ontregeling van bepaalde andere delen van de hersenen en uiteindelijk ook van de 
bloedvaten en zenuwen in de hersenvliezen. De ontregeling van de bloedvaten en zenuwen in de 
hersenvliezen leidt tot hoofdpijn en andere verschijnselen van de hoofdpijnfase. 
 
Ontstaan van hoofdpijn 
‘Er is tamelijk veel bekend over de mechanismen die betrokken zijn bij het ontstaan van hoofdpijn, 
misselijkheid, overgeven, overgevoeligheid voor licht en geluid, en de andere verschijnselen van de 
hoofdpijn fase’.14 Ferrari en Haan stellen dat als de migraineaanval op gang is gekomen, 
waarschijnlijk via een ‘migrainegenerator’ in de hersenstam, het trigeminovasculaire systeem 
geactiveerd wordt. Dit systeem is een zenuwverbinding tussen bloedvaten die zitten in de 
hersenvliezen en aan de onderkant van de hersenen, en de zenuwbanen in de hersenen die zorgen voor 
de gewaarwording van pijn. Daarnaast is er in de hersenstam nog een aantal zenuwverbindingen met 
zenuwcentra die, als ze ontregeld raken, onder andere aanleiding geven tot misselijkheid, overgeven 
en overgevoeligheid voor licht en geluid. 
 

 
Figuur&2&(&Het&trigeminovasculaire&systeem,&en&de&rol&ervan&bij&het&ontstaan&van&migrainehoofdpijn15 
 
Als dit systeem ontregeld raakt, verwijden de bloedvaten in de hersenvliezen, waardoor de 
zenuwuiteinden rondom die bloedvaten geprikkeld en geactiveerd worden. Dit leidt in eerste instantie 
tot de prikkel ‘pijn’ en bovendien tot het vrijkomen van allerlei biochemische stoffen rondom de 
bloedvaten in de hersenvliezen. Hierdoor ontstaat een steriele ontstekingsreactie, zonder bacteriën of 
virussen, rondom de bloedvaten in de hersenvliezen. Tijdens deze reactie vindt rondom de bloedvaten 
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een ophoping van vocht plaats waardoor de bloedvaten verder verwijd raken. Deze steriele 
hersenvliesontsteking houdt waarschijnlijk enkele uren tot dagen aan en zorgt ervoor dat de 
zenuwuiteinden van de vijfde hersenzenuw langdurig geprikkeld blijven. Dit veroorzaakt de 
langdurige hoofdpijn en andere migraine verschijnselen. 
De zogenaamde ‘migrainegenerator’, de oorzaak van de migraineaanval wordt niet verder besproken 
door Ferrari en Haan. Zij geven wel aan dat de huidige medicijnen deze oorzaak niet onderdrukken. 
Als de generator nog werkzaam is nadat de medicijnen zijn uitgewerkt moet een patiënt een nieuwe 
dosis nemen. 
  
2.5 Symptomen bij gewone migraine 
Er is een grote verscheidenheid aan symptomen, deze komen echter niet altijd voor en er is ook geen 
echte volgorde. De symptomen zijn echter wel op diverse manieren met elkaar verbonden. Hieronder 
volgen de meest voorkomende symptomen.  
• Hoofdpijn 

Veelal begint de hoofdpijn aan één kant en de intensiteit ervan varieert. De hoofdpijn verergert 
door bewegingen van het hoofd, inspanning of nervositeit, hoesten, niesen of braken. Als de 
hoofdpijn kloppend van aard is, valt dit samen met de hartslag en kan deze zichtbaar zijn bij 
oppervlakkige slagaderen. Door hier op te drukken kan pijn onderbroken worden. De hoofdpijn 
wordt minder door rust of door het hoofd in de minst pijnlijke positie te houden. 

• Misselijkheid 
Misselijkheid kan opkomen en later weer verdwijnen of kan een constante factor zijn tijdens de 
aanval. De term ‘misselijkheid’ wordt gebruikt in letterlijke en figuurlijke betekenis, het geeft niet 
alleen een lichaamsgesteldheid weer, maar ook een geestesgesteldheid en een gedragspatroon. Er 
is een afzetten tegen voedsel, tegen alles, en een naar binnen keren. Zelfs als een patiënt geen 
overduidelijke misselijkheid heeft, zal deze toch een afkeer van voedsel hebben tijdens de aanval.  

• Gelaat 
Het gelaat kan donker en rood van kleur zijn of wit, bleek en asgrauw. De witte kleur is het meest 
voorkomend. Bij ernstige misselijkheid wordt altijd een intens bleke gelaatskleur aangetroffen. 

• Abnormale stoelgang 
Een opgezette onderbuik en constipatie komen vaak voor als voorverschijnselen van de aanval. Dit 
wordt veelal verder in de aanval gevolgd door diarree en braken. 

• Overgevoeligheid 
Door de prikkeldrempelverlaging is de overgevoeligheid erg groot. Alle zintuiglijke 
waarnemingen worden ondraaglijk. Er is een lichtschuwheid en een verkeerde interpretatie van het 
reuk- en smaakvermogen. De patiënt vermijdt veelal deze prikkels en trekt zich terug. 

 
2.6 De rol van slaap en rust bij migraine 
Een zekere onverschilligheid in de houding van de patiënt en een verlangen naar rust zijn kenmerkend 
voor migraine. De slaap speelt tijdens de aanval verschillende rollen: het optreden van de intense 
slaperigheid geruime tijd voor de aanval, het afbreken van een aanval door een korte en zeldzaam 
diepe slaap en de langdurige slaap waarin de meeste aanvallen eindigen.16  
In een onderzoek uitgevoerd door het Leids Universitair Medisch Centrum onder 2000 mensen met 
migraine bleek dat de helft van de patiënten aangaf dat veranderingen in het slaapgedrag de kans op 
een migraineaanval vergroten. Te weinig slaap, te veel slaap en te laat opstaan worden genoemd als 
trigger voor het krijgen van een aanval. Tevens gaf 80% van de ondervraagden aan dat ze gaan slapen 
wanneer ze een migraineaanval hebben. Zaken die volgens dit onderzoek een migraineaanval 
tegengaan zijn slaap en een geluksgevoel.17 
Hoofdpijnspecialist A. Calhoun in Chapel Hill is in het bijzonder geïnteresseerd in slaapproblemen. In 
één van haar studies, werden 43 vrouwen met chronische migraine onderwezen hoe ze hun 
slaapgewoonten konden verbeteren. De groep van vrouwen die met succes hun slaapgewoonten 
wijzigden, zagen het aantal hoofdpijnvrije dagen toenemen.18 
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2.6.1 Het EEG tijdens de slaap 
Het meest algemene onderscheid dat gemaakt wordt tussen de verschillende slaapfases is de remslaap 
en de non-remslaap. In de non-remslaap laat het EEG langzame golfbewegingen zien met frequenties 
van 4-13 Hertz, zijn de spieren verslapt en maken de ogen langzaam rollende bewegingen. De non-
remslaap (trage slaap) is de beginfase van de slaap waarin een geleidelijke vertraging van de 
hersengolven optreedt. In deze fase zijn de ogen en de spieren rustig en ontspannen. Deze periode kent 
vier stadia: sluimer, inslaap, slaap en diepe slaap. De laatste twee fases van de non-remslaap zijn het 
belangrijkst voor het biologisch herstel van het lichaam en dan voornamelijk van de hersenen zelf.  
Tijdens de remslaap laat het EEG veel bewegingsactiviteit van de ogen zien en wordt op het EEG een 
zeer gedesynchroniseerde hersenactiviteit waargenomen, hetgeen verrassend genoeg overeenkomt met 
het soort EEG-activiteit van wakkere, alerte of geconcentreerde personen.19  
 
2.7 Periodieke en gelegenheidsmigraine 
Soms komt de migraine periodiek voor, de aanvallen komen dan met regelmatige tussenpozen, 
ongeacht de manier van leven. Deze aanvallen zijn moeilijk te voorkomen en af te breken, ze hebben 
een vastgestelde route en worden gevolgd door rust van de persoon. Een voorbeeld hiervan is migraine 
rondom de menstruatieperiode. De aanvallen hebben voornamelijk verband met periodieke 
veranderingen in het zenuwstelsel. Het lichaam is uit balans waarna als vanzelf de migraine ontstaat.20  
Gelegenheidsmigraine is meer een reactie op individuele omstandigheden en wordt opgewekt door 
bepaalde soorten prikkels. Ze vertonen veelal een verband tussen de sterkte van de prikkels en de 
hevigheid en duur van de aanval. Er zijn verschillende soorten prikkels die een aanval kunnen 
oproepen bij personen die daar vatbaar voor zijn, bijvoorbeeld een woedeaanval, hevige inspanning of 
uitputting van het lichaam. Ook kan voeding een grote rol spelen. Pittig eten zoals Spaanse pepers 
kunnen werken als een prikkel die een aanval uitlokt. Bij deze migraine is de geest van de persoon 
overbelast door prikkels.21  
!

2.8 Het EEG tijdens een migraineaanval 
“Al vele jaren wordt het EEG gebruikt voor het diagnosticeren van hoofdpijn. Enerzijds worden soms 
aanwijzingen gevonden voor een onderliggende aandoening, anderzijds toont het EEG bij patiënten 
met migraine vaak lichte afwijkingen. Erg kenmerkend zijn die echter niet. Veel migrainepatiënten 
hebben een volstrekt normaal EEG.”22 
Ook Oliver Sacks concludeert dat het onmogelijk is gebleken ook maar enige afwijking in het EEG te 
bepalen die specifiek betrekking heeft op migraine, zoals de golven en piekpatronen bij epilepsie.23  
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3. Migraine – Subjectief 
 

Gezien de mensen geen geneesmiddel wisten tegen de dood, 
de ellende en de onwetendheid  
en toch gelukkig wilden zijn, 
hebben zij bedacht er maar niet aan te denken. 
 
    Blaise Pascal, Pensées 

 
 
3.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is de medische kant van migraine beschreven. In dit hoofdstuk wordt de 
migraine subjectief bekeken. Hiervoor gebruik ik voornamelijk het boek ‘Migraine’ van Oliver Sacks. 
In dit boek ligt het accent meer op de ervaringen van patiënten en welke invloed de migraine op 
iemand heeft. Sacks geeft in zijn boek aan dat de medische wetenschap eigenlijk nog maar weinig van 
migraine afweet. Hij stelt dat migraine in vele medische handboeken wordt gezien als louter een vorm 
van hoofdpijn waar goed mee te leven valt. Een patiënt die een arts bezoekt krijgt tabletten 
voorgeschreven en hoort het cliché ‘dat men er mee moet leren leven’. Sacks belicht migraine van een 
andere kant. Het is een bespiegeling over de aard van ziekte en gezondheid en waarom het voor 
sommige mensen af en toe nodig is een korte tijd ziek te zijn. 
Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van het boek ‘Yoga Sutra's’ van Patañjali om de activiteit van de 
geest tijdens een migraineaanval te beschrijven. Dit hoofdstuk is een bespiegeling over de eenheid van 
lichaam en geest, over migraine als voorbeeld van onze psychofysische samenhang. 
 
3.2. Grondslag voor migraine 
Sacks stelt dat de klassieke werkwijze, het verzamelen van objectieve gegevens, voor het vinden van 
de sleutel van het migraineprobleem minder succesvol is gebleken dan op velerlei ander gebied. De 
kern van migraine ligt in de verscheidenheid van vormen die ze kan aannemen en de veelheid van 
omstandigheden waaronder ze kan optreden. Het lijkt dan ook onmogelijk om op grond van de 
objectieve gegevens te stellen dat alle migraineaanvallen dezelfde oorzaak hebben. Migraine kan niet 
worden beschouwd als iets dat spontaan in het zenuwstelsel gebeurt en waarvoor geen enkele reden is. 
De aanval kan niet los worden gezien van haar oorzaken en gevolgen. Volgens Sacks is migraine niet 
alleen een fysiologisch proces, het is voor zover het de patiënt betreft een reeks symptomen en ze 
vraagt dan ook om een beschrijving in belevenistermen.  
Om migraine te verklaren zijn er drie terminologieën nodig, drie verhandelingswerelden. Als eerste 
moet migraine beschreven worden als een proces in het zenuwstelsel, ten tweede is het een reactie en 
ten derde is het iets dat de belevingswereld binnendringt. ‘Migraine is een proces, een reactie en een 
ervaring.’24  
 
3.2.1. Migraine als reactie 
Oliver Sacks benadert migraine van een andere invalshoek door te kijken naar de relatie van de 
migrainepatiënt en zijn aanvallen tot de omgeving. Hij vraagt zich af of migraine iets specifiek 
menselijks is. Hij stelt dat migraine een opmerkelijk primitieve reactie is die veranderingen van de 
vegetatieve werking en het gedrag met zich mee brengt.  
Bij het stereotype migrainegedrag, zien we dat de patiënt naar zijn kamer gaat, de gordijnen sluit, op 
bed gaat liggen en tegen de kinderen zegt dat ze stil moeten zijn. Hij tolereert geen inbreuk. De 
hevigheid van de symptomen verdrijven alle andere gedachten, hij sluit de wereld buiten zich. ‘Ga 
weg, laat me met rust, laat me lijden in stilte’. Ten slotte valt hij in slaap en als hij wakker wordt is de 
aanval over.  
De begrippen die bij dit gedrag horen zijn: terugtrekking uit de buitenwereld, regressie en uiteindelijk 
herstel. Het belangrijkste is hierbij de terugtrekking uit de buitenwereld, het is een beschermende 
reflex tegen een schadelijke of bedreigende prikkel. De bedreiging is zowel lichamelijk als 
emotioneel. In de dierenwereld zien we dit ook terug. Bij dreiging kan een dier verstijven, het is een 
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biologisch alternatief voor actieve reacties. De passieve reactie heeft vaak meer resultaat dan de 
actieve reactie als het gaat om overleven.25  
Migraine is dan ook geen menselijke uitvinding, het moet worden gezien als een kwaal met een zeer 
oude stamboom van biologische voorgangers die zich heeft ontwikkeld door de unieke mogelijkheden 
van het menselijk zenuwstelsel en het unieke karakter van de menselijke behoeften. De uiteindelijke 
vorm van migrainereactie hangt af van de ontwikkeling van het individu in relatie tot zijn omgeving.26  
 
3.2.2 Migraine als ervaring 
Er is gesproken over de medische kant van migraine en over primitieve reacties. Hierbij wordt echter 
het dualisme tussen lichaam en geest omzeild. Het proces en de reactie vertellen niets over de emoties 
of geestesgesteldheid.  
De emotionele achtergronden van migraine zijn groot in getal en verschillend van vorm. 
Gelegenheidsmigraine kan worden veroorzaakt door hevige prikkels, woede, angst, verrukking, 
seksuele opwinding, en dergelijke. De migraine treedt op in samenhang met emotionele spanningen, 
gejaagdheid, behoeften, etc. De eenvoudigste migraineaanvallen zijn herstellend van aard. Ze treden 
op na langdurige lichamelijke of geestelijke inspanningen, of in het weekend. Er is een duidelijke 
instorting waar te nemen na de voorafgaande prikkelende periode van hyperactiviteit en spanning. 
Oliver Sacks stelt met enige schroom vast dat bepaalde symptomen van migraine in verband kunnen 
worden gebracht met specifieke emoties of fantasieën.  
Tevens stelt Sacks dat menstruele migraine de spanningen van een maand als het ware comprimeren 
tot enkele dagen ziek zijn. Hij heeft bij een aantal patiënten opgemerkt dat de genezing (het 
wegnemen) van de menstruele migraine gevolgd werden door een angstgevoel en neurotisch conflict 
gedurende de rest van de maand. Periodieke aanvallen vormen zo voor bepaalde personen een 
‘vluchten in ziek-zijn’. 
 
3.3 De geest tijdens een migraineaanval 
Om de mate van activiteit van de geest tijdens een migraineaanval te definiëren is het van belang om 
deze te plaatsen in een juist kader. Gekozen is om hiervoor gebruik te maken van enkele begrippen uit 
de Indiase filosofie, beschreven in het boek ‘Yoga Sutra's’ van Patañjali. Deze filosofie gaat ervan uit 
dat de materiële wereld, prakrti genaamd, bestaat uit drie guna’s. Guna betekent oorspronkelijk draad 
of vezel. De gehele wereld, de natuur, is geweven uit deze vezels in verschillende combinaties. In de 
wereld zoals we die waarnemen, zijn deze drie guna’s of kwaliteiten werkzaam. Soms heeft de ene de 
overhand en dan weer de andere. De drie guna’s zijn tamas, rajas en sattva.27  
Tamas staat voor de duisternis en traagheid. Wat uit tamasvezels is geweven is traag, zwaar, dof, 
onwetend, dode materie. Rajas is de hartstocht, het actieve beginsel, in beweging komen, de vitale 
kracht. Wat uit rajasweefsel geweven is leeft en beweegt. Sattva is het zijn, bestaan, zuiverheid, 
helderheid, goedheid, bewustzijn.28 
De drie vezels zijn ook van toepassing op de mens, op de drie-eenheid lichaam, adem en geest. Hierbij 
is het lichaam het meest solide, tamas. De adem is beweeglijk, rajas en de geest (het bewustzijn) is 
subtiel, sattva. De indeling herhaalt zich op ieder niveau. Als men kijkt naar het bewustzijn van de 
mens, kan ook de geest tamas, rajas of sattva zijn. Als in het bewustzijn tamas overheerst is men lui of 
traag. Als rajas ontstaat in de geest, wordt deze actief en energiek, soms zelfs agressief. Wanneer het 
bewustzijn in een sattvische staat is, is er een staat van tevredenheid, men is één met de wereld, met de 
medemens en met zichzelf.29 
In paragraaf 2.6 is de rol van de slaap tijdens het verloop van een migraineaanval besproken. Als men 
dit proces in het bewustzijn bekijkt vanuit de drie guna’s, kan men het volgende constateren:  geruime 
tijd voor de aanval is er een gevoel van intense slaperigheid, de patiënt moet veelal gapen en is 
oververmoeid. Het bewustzijn is tamas. Hierna volgt de eigenlijke aanval waarbij de geest 
overprikkeld is door een tijdelijke verlaging van de prikkeldrempel of door een extreem grote prikkel. 
De geest komt dan in een extreme staat van rajas en is overactief. De geest dient tot rust te komen. Een 
geest wordt tot rust gebracht door sattvavezels. Een aanval eindigt over het algemeen door slapen. 
! !
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3.4 De geest tijdens de slaap 
Tijdens de slaap is de verbinding van de geest met de buitenwereld verbroken. Er is complete rust, 
dromen zijn het enige die deze rust kunnen verbreken. Tussen de dromen in ervaar je de absolute 
leegte, de stilte van de geest. De wervelingen van het denken zijn tot rust gebracht. ’De slaap is 
geweven van sattva vezels.’30 Slaap is een verandering van bewustzijnstoestand.31 Slaap brengt sattva 
in de onrustige rajas geest tijdens een migraineaanval. 
 
3.5 Samenvatting 
Bij een subjectieve benadering van migraine is er ruimte voor gevoelens, waarnemingen en 
persoonlijke ervaringen. Als we de geestelijke kant van migraine bekijken zien we dat migraine niet 
alleen een lichamelijk proces is. Ons lichaam is een spiegel van wat er binnen zich afspeelt en 
andersom. Zowel de subjectieve benadering volgens Sacks als de benadering vanuit de Indiase 
filosofie bevestigt dat migraine is een aandoening waarbij lichaam en geest betrokken zijn. 
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4. Migraine – een bevoorrecht bewustzijn? 
 

Het licht dat ik zie kan ik niet plaatsen, maar toch is het 
stralender dan de zon. 
Ik kan evenmin de hoogte, lengte of breedte ervan vaststellen 
en ik noem het daarom ‘de wolk van het levende licht’. 
 
   Hildegard von Bingen, Scivias 

 
4.1 Inleiding 
In de vorige hoofdstukken werd migraine vooral gezien als een ziekte. Oliver Sacks ziet in migraine 
echter ook een bevoorrecht bewustzijn. In dit hoofdstuk wordt een andere kant van migraine bekeken. 
Kan aan migraine ook een positieve en hogere betekenis worden toegekend?  
“De ellende van migraine staat ogenschijnlijk mijlenver af van de kunst of de verbeelding. Wie denkt 
er aan cultuur als zijn hoofd uit elkaar barst?”.32 Het boek ‘Migraine als Muze’, waar dit citaat uit 
komt, gaat over migraine en literatuur. Over de inspiratie die, ondanks alles, uitgaat van deze ziekte. 
Migraine blijft verrassend vaak voor te komen in de fictie.33 “Zeker een aura spreekt tot de 
verbeelding, het vervormt, verwart en hallucineert. De hoofdpijn fungeert vaak als een metafoor voor 
een onontkoombaar lot. Daarnaast is een staat van volledige gedwongen apathie inspirerend. Migraine 
brengt je in een andere staat, waar iemand dood wil, zonder echt dood te willen. Het brengt je in 
hogere sferen en kan je doen uitstijgen boven jezelf en boven anderen.”34 Gustav Mahler, Blaise 
Pascal, Sigmund Freud, Friederich Nietzsche en Napoleon Bonaparte leden aan migraine. Elvis 
Presley zong er over. Het is maar de vraag of ze zonder hun migraine zoveel bereikt zouden hebben. 
Een bevoorrecht bewustzijn dus? Migraine: ellendig, raadselachtig en onvoorspelbaar. 
Ook Ferrari en Haan besteden aandacht aan beroemde migrainepatienten. Zij plaatsen echter wel de 
kanttekening dat procentueel gezien de kans op migraine over de hele bevolking erg hoog is. Alleen al 
op basis van toeval is de kans dus aanzienlijk dat een ‘beroemd persoon’ aan migraine lijdt. 
 
 
 

 

! ! ! ! ! ! !!!!
Amadeus!Mozart!!!!!!!!!!!!!!!Napoleon!Bonaparte!!!!!!!Charles!Darwin!!!!!!!!!!!!!!!!!!Friedrich!Nietzsche!!!!!!!!!!Vincent!van!Gogh!!!!!!!!!!!!Sigmund!Freud!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Virginia!Woolf!

!

Figuur 3. Beroemdheden met migraine 35 
!

4.2 Hildegard von Bingen 
 De religieuze literatuur door de eeuwen heen wemelt van beschrijvingen van visioenen, waarin 
verheven en onverwoordbare gevoelens samengaan met een ervaring van stralende helderheid. In de 
meeste gevallen is het niet mogelijk om vast te stellen of de ervaring te maken heeft met een 
migraineaanval. Een uitzondering hierop is het geval van Hildegard von Bingen, een non en mystica 
met uitzonderlijk intellectuele en literaire gaven, die vanaf haar vroege kinderjaren tot aan haar dood 
talloze visioenen had en die ons hierover voortreffelijke verhalen en tekeningen heeft nagelaten.  
Een zorgvuldige beschouwing van deze verhalen en tekeningen in haar twee manuscripten leidt zonder 
twijfel tot de conclusie dat deze visioenen migraineus van aard waren, ze illustreren diverse vormen 
van visuele auraverschijnselen.36 Volgens neurologen die haar visioenen bestudeerden leed Hildegard 
aan migraine: haar visoenen waren hallucinaties. Maar door haar ‘bevoorrecht bewustzijn’ kreeg haar 
leven een hogere betekenis.  
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Figuur 4. Verschillende soorten migraineuze 
hallucinaties zoals deze voorkomen in de 
visioenen van Hildegard.37

 
Sacks schrijft: “Doordrongen van het gevoel van extase, dat tintelt van diepzinnige, Gods naam 
dragende en filosofische betekenis, leiden de visioenen van Hildegard  haar leven in de richting van 
een leven van  zondeloosheid en mystiek. Ze geven een uniek voorbeeld van de wijze waarop een 
fysiologische gebeurtenis die door de meeste mensen verafschuwd wordt of zonder betekenis blijft, in 
een bevoorrecht bewustzijn de basis kan worden van een verheven, extatische inspiratie.”38 
 
 

 
Figuur 5. Der kosmische Mensch (Universal Man), uit Liber Divinorum Operum (Book of Divine 
Works), Hildegard of Bingen 
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5. Yoga en meditatie  
!
Yogaś-citta-vrtti-nirodhah. 
Yoga is het wervelen stilleggen van de geest. 
 
      Patañjali, Yoga Sutra’s 

 
5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat over de weg van yoga en meditatie die kan leiden tot samadhi, een staat 
verlichting. Hiervoor maak ik voornamelijk gebruik van het boek ‘Yoga Sutra's’ van Patañjali. In de 
sutra’s wordt op een kernachtige en beknopte manier de theorie en praktijk van yoga beschreven. Er 
zijn meerdere vertalingen van deze sutra’s vanuit het Sanskriet naar het Nederlands. Ik heb de 
vertaling van Jogchum Dijkstra gebruikt, vanwege de logische structuur en bondigheid. Tevens heb ik 
gebruik gemaakt van het lesboek van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte, geschreven 
door Jos Plenckers. Plenckers heeft op een heldere manier de weg van yoga en meditatie beschreven.  
Yoga komt van het Sanskriet woord Yuj dat vele betekenissen heeft zoals juk, in evenwicht brengen of 
verenigen. Yoga verbindt lichaam en geest. In één van de oudste geschriften over yoga, de Yoga 
Sutra’s, beschrijft Patañjali het doel van yoga als: het stilleggen van de wervelingen van het denken.  
Het woord meditatie komt van het Latijnse woord meditatio, dat bepeinzing of bespiegeling betekent. 
In verschillende teksten wordt het woord meditatie gebruikt als een verzamelnaam voor technieken en 
methoden die de mens kunnen helpen om inzicht in zichzelf en de kosmos te krijgen. Daarnaast wordt 
ook een bepaalde geestestoestand bedoeld met het woord meditatie, waarbij men rust heeft in het 
denken.  
Er zijn verschillende methoden om de wervelingen van het denken tot rust te brengen. Gekozen is om 
gebruik te maken van het Achtvoudige Pad, beschreven in de yoga sutra's van Patañjali. Dit pad 
bestaat uit acht stappen en is de weg van yoga. De laatste drie stappen van het Achtvoudige Pad is de 
weg van meditatie.39 
 
5.2 Het Achtvoudige Pad 
Het Achtvoudige Pad beschrijft acht stappen die je kunt volgen om de wervelingen van het denken tot 
rust te brengen. Als de acht leden met zorgvuldige inspanning en overgave wordt uitgevoerd, kan men 
samadhi bereiken. Alle stappen zijn even belangrijk, maar worden wel verdeeld in twee groepen. De 
eerste vijf stappen worden de uiterlijke leden genoemd, het zijn oefeningen die leren lichaam en geest 
zo te beheersen dat ze geschikt worden voor de laatste drie stappen, de innerlijke leden.  
 
De uiterlijke leden 
Bij de eerste vijf stappen van het achtvoudige pad leert men zich te bevrijden uit de wereld van 
oorzaak en gevolg. Yama (tucht) en Niyama (zelftucht) leren om gevoelens en verwachtingen te 
beheersen. Asana’s (houdingen) en Pranayama (adembeheersing) leren om het lichaam te beheersen. 
Door pratyahara (terugtrekken van de zintuigen) weert men zich tegen alle invloed die van buitenaf 
op iemand kan inwerken. 
• Yama  

Dit is de eerste stap van het achtvoudige pad en betreft de relatie met de buitenwereld. Het is de 
levenshouding van iemand, het gedrag naar anderen toe. Deze sutra bevat voorschriften die 
aangeven hoe men met andere mensen dient om te gaan. Hiervoor zijn vijf voorschriften 
opgesteld, deze zijn:  ahymsa (geweldloosheid), satya (waarachtigheid), asteya (niet stelen), 
brahmacarya (kuisheid) en aparigraha (onbegerigheid). 

• Niyama 
De tweede stap bestaat uit voorschriften die het gedrag ten opzichte van de betreffende persoon 
zelf beschrijven, ze zuiveren de innerlijke betrekkingen. Deze voorschriften helpen om het lichaam 
en geest met eerbied te behandelen. Er zijn vijf regels, deze zijn: sauca (reinheid), samtosha 
(tevredenheid), tapas (vurige inzet), svadhyaya (zelfonderzoek) en isvarapranidhana (overgave 
aan god). Deze regels maken het karakter geschikt voor yoga. 
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• Asana 
Het derde lid van de achtledige yoga gaat over de asana’s, de lichaamshoudingen die nodig zijn 
om het lichaam en de geest voor te bereiden om langere tijd moeiteloos in de zelfde houding 
(samasana of lotushouding) te kunnen blijven zitten. Het is een eerste stap naar stilte, het lichaam 
is stil, een voorwaarde voor meditatie. De sutra geeft aan Sthira-sukham-ᾶsanam, dat betekent vast 
en aangenaam is de houding. De houding moet vast zijn zodat deze het lichaam houvast geeft en 
de houding moet aangenaam zijn, zodat men tijdens meditatie niet wordt afgeleid door pijn. De 
adem speelt bij het doen van de asana’s een belangrijke rol, men brengt de adem ook naar minder 
toegankelijke gebieden in het lichaam. Hierdoor kan de prana vrijer stromen door het hele lichaam. 

• Pranayama 
De volgende stap gaat verder met de adem en verdiept de vorige, pranayama is het beheersen van 
de adem. Door ademoefeningen te doen leert men de adem kennen, richten en wordt men in 
contact gebracht met de adem in het verstilde lichaam. Als de adem tot rust wordt gebracht, 
worden ook de wervelingen van het denken stiller. Er is een wisselwerking tussen de adem en het 
denken. 

• Pratyahara 
Pratyahara is er op gericht de verbindingen te verbreken tussen de zintuigen en de voorwerpen 
waarmee ze verbonden zijn. Als deze verbinding verbroken is laat men zich niet meer zo 
makkelijk afleiden door een prikkel van buiten (het tikken van een klok) of een prikkel van binnen 
(een pijnlijke schouder, een gedachte of een emotie). De prikkels zijn er wel, maar men reageert er 
niet meer op, ze verdwijnen naar de achtergrond. Alle aandacht richt zich naar binnen.  

 
De innerlijke leden 
Na de vijf stappen van de uiterlijke leden is slechts de geest er nog. Vol met emoties, herinneringen en 
indrukken van de wereld buiten. Deze brengen onrust in de geest, ook zij moeten stil worden. De 
laatste drie stappen, de innerlijke leden, zijn de weg van meditatie. Hierbij gaat men als het ware een 
grens over. ’Woorden schieten te kort om de ervaringen hiervan te beschrijven.’ 40 
• Dharana (concentratie) 

Het lichaam en de adem zijn stil, de zintuigen zijn teruggetrokken, alleen de rusteloze wereld in de 
geest is er nog. Bij alles wat er verandert is er altijd het ziende, zien en het geziene. De aandacht is 
gericht op één ding en men bindt de geest hieraan. Het ziende wordt gericht op dit ene, 
bijvoorbeeld een bloem of een persoon. Door de aandacht hieraan te binden, wordt alles er om 
heen vergeten.41 
Er zijn drie verschillende concentratiemogelijkheden: concrete vormen, persoonlijke vormen en 
subtiele technieken. 
- Concrete vormen 

Hierbij richt men de aandacht op bijvoorbeeld een yantra of maakt men gebruik van een 
mantra. Ook kan men de aandacht richten op bijvoorbeeld de volle maan of een gheelampje 
(tratakmeditatie). 

- Persoonlijke vormen 
De concentratie wordt hierbij gericht op een persoon, vooral de geestelijke worsteling van 
deze persoon wordt overdacht. 

- Subtiele technieken 
Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een voorwerp of een persoon. Er wordt rechtstreeks 
contact gemaakt met de subtiele energieën in de mens. Bijvoorbeeld door de aandacht te 
richten op ‘liefde’. Ook kan men gebruik maken visualisaties.42 

• Dhyana (meditatie) 
Er is geen duidelijke grens te trekken tussen aandacht en meditatie. Als men de aandacht lang 
genoeg vasthoudt gaat deze onmerkbaar over in meditatie. ‘Meditatie is het totaal loslaten van het 
ik-gerichte, materiële- of stofdenken.’43 

Plenckers geeft in het lesboek aan dat onze zintuigen gewend zijn om altijd wel iets waar te 
nemen, hoe klein ook. Bij meditatie leren de zintuigen om anders te kijken, te voelen, etc. Het 
vraagt alleen om een andere denkwijze en het besef dat ons eigen bewustzijn onbegrensd en 
oneindig is. Waren er bij dharana nog het ziende, zien en het geziene; bij dhyana vervalt het zien. 
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Het ziende en geziene blijft, er is alleen ‘ik’ en het concentratieobject.44 Meditatie leidt vanzelf tot 
de samadhi-ervaring als men de concentratie 144 seconden onafgebroken vasthoudt. 

• Samadhi (contemplatie, eenwording, een-zijn) 
“Het woord samadhi is samengesteld uit drie componenten sam (gelijk of evenwichtig), a (eeuwig) 
en dhi (buddhi, weten of kennis).”45 Wanneer de toestand van volledig evenwicht in het denken is  
bereikt, spreekt men van samadhi. 
Samadhi is een bewustzijnstoestand met een intense gelukservaring, de dingen zijn goed zoals ze 
zijn. Er zijn geen verlangens meer. De geest is stil en kristalhelder. 
In de beschrijving van het Achtvoudige Pad gebruikt Patañjali voor de eerste stappen meerdere 
sutra’s. Voor de laatste drie stappen, de innerlijke leden, gebruikt hij voor iedere stap maar één 
sutra. Er valt minder over te zeggen, naarmate de stappen moeilijker worden om te begrijpen voor 
het gewone bewustzijn. Over de laatste stap, samadhi, is het vrijwel onmogelijk om iets te 
schrijven, omdat dit al het bekende overstijgt. Patañjali geeft in de betreffende sutra alleen de 
condities die nodig zijn om de samadhi te ervaren.46  
In het leven komen wel vaker gelukservaringen voor, deze hebben echter altijd een uiterlijke 
gebeurtenis nodig om dit gevoel op te wekken. Deze ervaringen zijn gebaseerd op het denken in 
tegendelen, vreugde en verdriet, goed of slecht, etc. Wanneer de geest zich terugtrekt maakt dit een 
eind aan alle dualiteit. Bij samadhi is de stilte totaal. Dhyana is geheel opgegaan in het object. Het 
ziende is het geziene geworden. De geest is stil, dit is een-zijn. ‘Even is er leven in stilte’.47 

 
5.3 Samadhi 
Op basis van de Yoga Sutra’s van Patañjali beschrijft Jogchum Dijkstra in de het boek ‘ Zien door 
Yoga’ de samadhi-ervaring.48 Hij geeft aan dat alle meditatiemethoden de geest niet in één keer naar 
het volmaakte eenzijn brengen. De samadhi-ervaring is een dynamische ervaring die groeit en zich 
ontwikkelt. Hij beschrijft tien verschillende soorten van eenzijn, in opgaande lijn van intensiteit. 
• Stilleggen van het wervelen 

Het wervelen van het denken is al enigszins beteugeld door oefeningen met yoga en meditatie.  
• Eenzijn met redeneren 

De geest blijft nog gebruik maken van ‘begrippelijk’ denken, neemt waar, analyseert, ordent en 
geeft een oordeel. De beoefenaar is zich hiervan bewust. 

• Eenzijn vrij van redeneren 
De beoefenaar ziet alsof hij voor het eerst ziet, alles als nieuw en oorspronkelijk. De geest 
vervormd dingen niet meer,  is leeg. Niets wordt meer ingepakt in logische begrippen stelsels of 
rederneringen. Het waargenomene verschijnt zoals het is, zonder de geestelijke ballast die de 
herinnering met zich meedraagt. 

• Eenzijn verbonden met bespiegelen 
De beoefenaar is niet meer bezig met primaire behoeften, niet meer met alles wat van buiten op 
hem afkomt. Hij is selectief bezig, onderzoekt de achtergronden van de verschijnselen, vraagt naar 
het waarom van de dingen en van het bestaan. Pas als deze erin slaagt om ook die verfijnde 
herinneringsbeelden uit te wissen, door juist op het bespiegelen te mediteren komt de volgende 
stap. 

• Eenzijn vrij van bespiegelen 
De beoefenaar heeft ontdekt wat de werkelijkheid is en gaat nu mediteren op de omgang met deze 
werkelijkheid. 

• Eenzijn verbonden met geluksgevoel 
Het volgende inzicht geeft een toestand waar alles geluk en vreugde is. Er is een intens 
geluksgevoel, alles is werkelijk en waar. Juist deze indrukken blijven als sporen in de herinnering 
achter. Ze zijn zo overheersend dat ze alle andere sporen verdringen. 

• Eenzijn verbonden met ikbesef 
Als deze laatste sporen van herinnering zijn uitgewist, zijn de laatste rimpelingen aan het 
oppervlak van de geest stilgelegd. De weg naar eenzijn is voltooid. Het is eenzijn zonder zaad. Er 
kunnen geen nieuwe wervelingen meer ontkiemen. Alles is stil, de beoefenaar ervaart wie hij is. 
Ieder mens heeft zijn eigen ikbesef en zijn eigen door dat ikbesef gemaakte geest of bewustzijn. 
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Elk bewustzijn is bezig om zich een weg te banen door de werkelijkheid.  Hier wordt ervaart dat er 
meer is dan dit ik. Persoonlijkheid ebt weg en het ware zelf begint te verschijnen. 

• Eenzijn verbonden met onderscheidingsvermogen 
Het onderscheidingsvermogen rijst op. Helder ziet de beoefenaar hoe de indrukken die de geest 
aldoor bezet hielden verdwijnen. Er ontstaat een leegte die geen leegte is, in die leegte verschijnt 
het zelf. Men is ongebonden, vrij, niet eenzaam. Alle gevoelens van angst of begeerte ebben weg. 
In het begin wordt dit onderscheidingsvermogen nog niet constant vasthouden. Er vallen gaten 
waarin nieuwe wervelingen opduiken.  
 

Alle hierboven genoemde vormen van eenzijn zijn met kennis verbonden. De volgende vormen van 
eenzijn zijn vrij van kennis. 
• Eenzijn wolken wezen 

De beoefenaar beschikt over buitengewone krachten, beheerst de elementen en zintuigen. Ziet de 
dingen zoals ze zijn, heeft leren onderscheiden tussen de geest en het zelf, het ervaarbare heeft hij 
ervaren, hij weet wat er te weten valt. 

• Vrijheid 
Door het rotsvaste onderscheidingsvermogen is de onwetendheid voorgoed verdwenen. De andere 
kwellingen zijn ook uitgeroeid: ikbesef, gehechtheid en de wil tot leven. Alle indrukken uit het 
vroegere levens zijn uitgewist, nieuwe indrukken ontstaan niet meer. Als we onwetend zijn, zien 
wij het niet. De kennis die we opgedaan hebben bij het mediteren, maakt dat wij zien, en weten… 
men is vrij. 
 

Geen enkele hierboven genoemde omschrijving geeft de eigen ervaring weer. Iedere yogi zal zelf 
moeten zien door yoga, een ander kan het niet voor je doen, evenmin als een ander je leven kan leven. 
Het is de eigen persoonlijke ervaring waarin men de individualiteit overstijgt.49 

 
5.4 Hersenactiviteit en EEG tijdens meditatie 
De relatie tussen ons bewustzijn en onze hersenen is nog een groot mysterie. Onderzoek van 
mediterende vrijwilligers en boeddhistische monniken heeft aangetoond dat er een acute verandering 
optreedt op het moment van meditatie in de hersenactiviteit, en tevens een permanente verandering in 
de hersenactiviteit als gevolg van de plasticiteit van de hersenen.50 Door bewuste aandacht, emoties, 
actieve denkprocessen en beweging veranderen continu de neurale netwerken en de 
elektromagnetische activiteit van de hersenen. Dit proces van continue aanpassing wordt 
neuroplasticiteit genoemd. De permanente veranderingen in de hersenen bij meditatie zijn het gevolg 
van neuroplasticiteit.  
Onderzoek door D. Goleman bij een in Europa geboren lama toont aan dat de lama in staat was om 
zijn hersenactiviteiten te regelen door middel van puur mentale processen. Het EEG en fMRI toonden 
aan dat hij in staat was om deze veranderingen zeer snel tot stand te brengen. Bij gemiddelde 
proefpersonen komt dit niet voor.51 
Neurobiologe N. Korteweg geeft aan dat bij de resultaten van de metingen gemaakt tijdens een EEG 
bij mediterende proefpersonen nogal uiteenlopen. Duidelijk is wel dat tijdens het mediteren bij de 
geoefende mens vaak meer alfagolven en thètagolven te zien zijn. Alfagolven kenmerken een 
ontspannen maar alerte toestand van het brein. En meer thètagolven zie je ook bij lichte slaap en 
vredige gevoelens.52 
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6. Wat kunnen yoga en meditatie betekenen voor migraine 
 

Leid mij uit het onwerkelijke naar het werkelijke!  
Leid mij uit de duisternis naar het licht!  

  Leid mij uit de dood naar onsterfelijkheid! 
 

  Brihadaranyaka Upanishad 1.3.2 
 

 
6.1 Inleiding 
“Een onderzoek uitgevoerd door de universiteit van Rajasthan heeft aangetoond aan dat yoga kan 
leiden tot vermindering van migraineaanvallen.”53 In het onderzoek worden yoga en meditatie ingezet 
als preventief middel bij migraine. 
Om een migraineaanval te voorkomen of beëindigen dient de geest van de migrainepatiënt rustiger te 
worden in het dagelijks leven en tijdens een aanval. De geest moet minder rajas worden. Tijdens een 
aanval moet de geest zo rustig worden dat er een verandering van bewustzijnstoestand optreedt. Deze 
verandering waarbij de geest sattva wordt, beëindigt de aanval.  
Yoga en meditatie volgens het Achtvoudige Pad hebben als doel om de wervelingen van het denken 
tot rust te brengen, de geest wordt dan sattva. Ook een geluksgevoel kan de migraine tegengaan (zie 
2.6). Bij de beschrijving van de verschillende stadia in het samadhiproces zien we het geluksgevoel 
terugkomen. Hieruit vloeit voort dat yoga en meditatie middelen kunnen zijn waarmee een 
migrainepatiënt de onrustige geest tijdens een aanval tot rust kan brengen en de aanval kan laten 
eindigen.  
In het vorige hoofdstuk zijn de stappen die leiden tot een rustige geest uiteengezet. In dit hoofdstuk leg 
ik als eerste de stappen van het achtvoudige pad naast het leven van een migrainepatiënt. Daarna 
worden de stadia in het samadhiproces gelegd naast de beschrijving van een migraineaanval. Als 
laatste worden de verschillende EEG’s met elkaar vergeleken. 
 
6.2 De invloed van de innerlijke en de uiterlijke leden op het dagelijks leven 
Iedere stap van het Achtvoudige Pad heeft invloed op het dagelijks leven van de mens, dus ook van 
een migrainepatiënt. We zien dat alle acht stappen van dit pad van belang zijn. Het is een leidraad om 
rust in het leven, het lichaam en de geest, te ontwikkelen en om inzicht te krijgen in wat nu werkelijk 
van invloed is op de migraine. Door rust en bewustwording kun je een migraineaanval voorkomen of 
minder hevig maken. Door de acht stappen te oefenen in het dagelijks leven heeft de meditatie tijdens 
een migraine aanval een grotere kans van slagen. Als de stappen ieder voor zich worden bekeken in 
het licht van de migraine spelen ze allen een rol om de migraine te voorkomen, accepteren of te 
beëindigen. 
• Yama’s en niyama’s 

De yama’s zijn voor een migrainepatiënt van invloed op de emoties, het gedrag richting een ander. 
Ze laten iemand kijken naar zijn of haar emoties en laten zien dat er ook een andere kant is. Boos 
worden hoeft niet, het is een keuze. Door de yama’s te beoefenen leert men de emoties te 
beteugelen, waardoor men zelf niet zorgt voor een prikkel die een migraineaanval kan uitlokken. 
De niyama’s hebben ook invloed op de emoties, maar dan richting de betreffende persoon zelf. 
Samtosha (tevredenheid) speelt een grote rol om minder discussies in het hoofd te hebben, 
discussies met het ego. Tevens helpen samtosha en svadhyaya (zelfonderzoek) om te gaan met het 
feit dat migraine erfelijk is en zorgt het voor acceptatie. Acceptatie dat de migraine er is, maar 
bewust van het feit dat men zelf wel invloed hierop heeft. Tapas (vurige inzet) maakt dan men zich 
vasthoudt aan de gekozen weg en de aanpassingen in het leven blijft volhouden. 
De yama’s en niyama’s geven handvaten in het bewustwordingsproces hoe zelf om te gaan met 
migraine.  
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• Asana’s 
De houdingen maken het lichaam soepel, corrigeren de lichaamshouding en zorgen hierdoor voor 
minder spanning in het lichaam. Spanning in de nek en schouders leiden voor migraine patiënten 
veelal tot hoofdpijn die weer kan werken als een prikkel voor een aanval. Het doen van oefeningen 
brengt ook rust in het leven, verbindt met de adem en zorgt voor concentratie. De yogaoefeningen 
maken het lichaam soepel, rustig en klaar om langere tijd in meditatie te zitten. 

• Pranayama 
Door het doen van pranayama-oefeningen leert de beoefenaar de adem te kennen, beteugelen en 
beheersen. De oefeningen geven inzicht in de adem en geven bewustwording over wat een 
bepaalde adem doet. Het zijn oefeningen om te weten wat te doen tijdens een migraineaanval. Als 
de adem rustig en kalm wordt, wordt ook het denken stil. 

• Pratyahara 
Hiermee oefent men om de zintuigen terug te trekken. Het is de bewustwording van het feit dat er 
prikkels zijn en dat men hier niet op hoeft te reageren. Men leert om de zintuigen niet met de 
gedachten aan de haal te laten gaan. Het is een oefening om te leren onthechten, los te laten.  

 

 

    

!

‘Pratyahara!is!een!oefening!om!te!onthechten,!je!
angsten!los!te!laten.!Toen!ik!met!yoga!begon!kwam!
ik!al!snel!mijn!angst!om!te!mediteren!tegen.!Door!
pratyahara!leerde!ik!mijn!zintuigen!terug!te!
trekken,!niet!zenuwachtig!te!reageren!op!elk!geluid!
ik!hoorde.!Ik!leerde!om!gaan!met!de!stilte.’(Suzan!
Thuis)!

 
 
• Dharana-Dhyana-Samadhi 

Door te concentreren brengt men rust in het hoofd, de aandacht is nog maar gericht op één ding. 
Het is een oefening om te weten wat men moet doen tijdens een migraineaanval, maar het is tevens 
een middel om aanvallen te voorkomen. Als men lichamelijk of geestelijk overbelast dreigt te 
raken moet het lichaam en de geest nog maar bezig zijn met één ding. Doe niet allerlei zaken te 
gelijk, ga niet koken, de was ophangen en ondertussen nadenken over een yogales. Doe de dingen 
na elkaar en met aandacht en concentratie.  
Door dharana en dhyana te oefenen kan samadhi zich soms tonen tijdens een meditatie. Even is er 
dan stilte en krijgt men inzicht. Het is een ervaring die verder helpt in het leven en ook met de rol 
van de migraine daarin. 

 
6.3 De migraineaanval en de uiterlijke leden 
De stappen van het achtvoudige pad heeft men geoefend in het leven tussen de aanvallen in, dat zijn 
de gereedschappen, dat is de bagage die men heeft. Hoe meer men geoefend heeft, hoe meer 
gereedschappen iemand heeft. Hoe meer gereedschappen men heeft, hoe succesvoller de meditatie is. 
Tijdens een migraineaanval tonen yama en niyama zich zoals ze zijn op dat moment. Men heeft leren 
accepteren dat de migraine er is en berust hierin. De interne discussies blijven achterwege, het is zoals 
het is. Er is geen ruimte meer voor asana’s, het lichaam moet tot rust worden gebracht, stilte. De adem 
moet rustig en kalm worden, ademen in de buik, tot diep in het bekken. De adem wordt stiller. 
Voor de zintuigen is de prikkeldrempel verlaagd. Een eenvoudige prikkel leidt al tot een reactie van de 
zintuigen. Prikkels moeten worden vermeden en men dient de zintuigen terug te trekken. “Pratyahara 
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heeft een scharnierfunctie tussen de innerlijke en uiterlijke leden.”54 Tijdens een migraineaanval is 
pratyahara als een scharnier waarmee men een aanval kan veranderen, vanaf hier kan men een 
ommekeer maken in de aanval. Door de zintuigen terug te trekken, kan men als het ware de pijn 
loslaten, onthechten van de pijn. Er ontstaat dan ruimte voor de innerlijke leden. 
 
6.4 De migraineaanval en de innerlijke leden 
Het lichaam is stil gemaakt, de adem in de buik, de zintuigen zijn teruggetrokken. Er rest alleen nog de 
onrust in de geest. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat de geestelijke activiteit van groot belang is 
voor de beëindiging van een migraineaanval. Bij de innerlijke leden richt men de aandacht naar 
binnen, hiermee heeft men invloed op de geest en kan men deze tot rust brengen zodat de aanval stopt. 
Concentratie is de eerste stap om de geest tot rust te brengen. Van belang is om het juiste 
concentratiemiddel te zoeken, waarbij men zo min mogelijk gebruik maakt van de zintuigen die naar 
buiten gericht zijn. Een voorbeeld van een concentratiemiddel is het richten van de aandacht op de 
adem en deze laag in het bekken brengen. Laat de aandacht rusten in het bekken en volg niet de weg 
van de adem, dit maakt het denken onrustig. Eventueel kan er als extra concentratiemiddel een mantra 
worden gebruikt die in gedachten wordt gezegd. 
Het vasthouden van de concentratie is het moeilijkste punt tijdens een migraineaanval. Door de 
hoofdpijn wordt men telkens teruggetrokken in de pijn en weg van het concentratiepunt. Hierbij is het 
belangrijk om telkens opnieuw pratyahara toe te passen, onthechten van de pijn. Als de concentratie 
echter vastgehouden kan worden leidt deze tot dhyana (meditatie), de wervelingen van het denken 
worden hierbij al rustiger. De rajas-geest wordt minder actief en de patiënt kan sneller in slaap vallen, 
zodat de geest helemaal tot rust komt en sattva wordt. De weg van het begin van de aanval tot het 
begin van de slaap is verkort. De aanval heeft minder lang geduurd door de meditatie. 
Wanneer er echter tijdens een migraineaanval een samadhi-ervaring ontstaat, wordt de geest in één 
keer rustig en kalm, sattvisch. Er is een directe verandering van bewustzijnstoestand opgetreden, de 
geest is helder en ruim, de aanval is beëindigd.  
 
6.5 De migraineaanval en de samadhi-ervaring 
De yogi bereikt door oefening en discipline misschien enkele stadia van samadhi. Deze weg begint 
bewust, het ego wil iets bereiken, het heeft een doel. Dit in tegenstelling tot de migrainepatiënt. 
Tijdens een aanval sluit de patiënt zich op om minder prikkels te krijgen en hij voelt zich haast 
verplicht om de zintuigen terug te trekken. Het is meer de weg van gedwongen meditatie. 
De kenmerken van een migraineaanval zijn voor ieder mens anders. De verschijningsvormen van 
migraine zijn legio. Het een persoonlijke ervaring, een persoonlijke beleving. Zo ook de stadia in het 
samadhiproces. Ieder mens gebruikt hiervoor andere woorden, zoals Jogchum Dijkstra ook in zijn 
lezing over het Achtvoudige Pad aangaf: ‘Woorden schieten te kort om deze ervaring te beschrijven’. 
Objectief gezien kun je de ervaringen van een migraineaanval en een samadhi-ervaring niet naast 
elkaar leggen. Ervaringen zijn gevangen in woorden die een andere betekenis kunnen hebben. Ik wil 
dan ook mijn persoonlijke ervaring van de migraineaanval leggen naast mijn samadhi-ervaring tijdens 
de aanval. De woorden die daarbij worden gebruikt hebben dan dezelfde betekenis, ervaringen en de 
emoties hebben dezelfde bron. 
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De samadhi-ervaring tijdens mijn migraineaanval heb ik ervaren als een intens gevoel van rust en stilte 
in de complete lichamelijke en geestelijke chaos. Het voelde dat ik meer was dan mijn lichaam alleen. 
Tijdens mijn meditaties heb ik sporadisch een samadhi-ervaring, de meest intense van deze ervaringen 
kwamen tot het eenzijn verbonden met geluksgevoel. Mijn samadhi-ervaring tijdens de 
migraineaanval was voor mijn gevoel intenser doordat deze enkele stadia verder in het samadhiproces 
is gekomen. Het heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Deze ervaring is echter ook weer een bron 
van verlangens: het kunnen beëindigen van een migraineaanval en het opnieuw willen voelen van een 
soortgelijke samadhi-ervaring. 
 
6.6 De verschillende EEG’s vergeleken 
Het EEG van een migrainepatiënt tijdens een aanval is niet eenduidig. De migraineaanval kan echter 
worden beëindigd door een langdurige slaap of een zeldzaam diepe slaap. Tijdens de non-remslaap 
zijn de fases slaap en diepe slaap het belangrijkst voor het biologisch herstel van het lichaam en vooral 
van de hersenen. Het EEG tijdens een non-remslaap geeft aan dat er een vertraging van de 
hersengolven optreedt. Hoe dieper men slaapt des te langzamer zijn de hersengolven, des te sneller is 
het biologisch herstel van het lichaam en de hersenen. Ook meditatie bij een geoefend persoon toont 
op het EEG meer langzamere golven. Hieruit vloeit voort dat meditatie invloed heeft op de 
beëindiging van de migraineaanval. 
  

 
Persoonlijk verslag van een samadhi-ervaring tijdens een migraineaanval 
De aanval is in een fase terechtgekomen waarbij de misselijkheid en het overgeven voorbij is. 
Zittend in mijn bed trek ik de zintuigen terug en concentreer mij op de adem, diep in de buik. 
‘Ik ervaar een chaos in mijn hoofd, een gevoel van een immense duisternis overmeestert mij, de 
geest is overmatig actief. Ik wil mijn lichaam stilhouden, iedere beweging veroorzaakt rajas in 
mijn geest. Zelfs de beweging van de adem veroorzaakt onrust. De aandacht breng ik bij de adem 
en ik houd deze concentratie vast, hierdoor worden de wervelingen in het denken enigszins tot rust 
gebracht.  
Ik ben me nog bewust van het denken en registreer de rust in mijn hoofd, een oneindige ruimte vol 
duisternis dient zich aan. Het is een moment van eenzijn met redeneren. Langzamerhand ontstaat 
de ervaring dat de duisternis eigenlijk licht is en dat de oneindige ruimte geen bedreiging meer 
voor me is. Er is geen geestelijke ballast meer door herinneringen over duisternis en leegte. Er is 
hiervoor geen angst meer. Het is zoals het is, er is eenzijn vrij van redeneren.  
Ik ben niet meer bezig met alles wat van buiten op me af komt. Er is wel een omgeving, maar 
hiervan komt niets in mijn geest. Het waarnemen vindt meer en meer plaats op een fijner 
bewustzijnsniveau;  er is eenzijn verbonden met bespiegelen.  
Het voelt als iets van grote betekenis, dit is waar het om gaat. Er is eenzijn vrij van bespiegelen. 
Rust, kalmte, ruimte en een gevoel van kennis gaan over me heen. Ik voel me gelukkig, tevreden, 
het is goed zoals het is. Er is een eenzijn verbonden met het geluksgevoel.  
Er komt niets meer in mijn geest, ik besef wie ik ben, waar ik uit besta, eenzijn verbonden met 
ikbesef. In de oneindige ruimte, de lichte duisternis voel ik me vrij, heb geen angst en geen 
verlangens. Even is er eenzijn verbonden met onderscheidingsvermogen. De indrukken die mijn 
geest telkens bezet hielden verdwijnen echter niet. Het ’ik’ begint weer te roepen, ik ben er en voel 
dit, dit is fijn, de pijn is verdwenen. Er is weer zaad in het denken dat de ervaring van het eenzijn 
verstoord. De oude herinnering van een migraineaanval komt in mijn geest, dit was echter een 
compleet andere ervaring. Mijn geest is rustig geworden, er zijn voldoende sattvavezels 
aangemaakt tijdens de samadhi-ervaring, de migraine is verdwenen…’ 
!
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7. Samenvatting en conclusie 
 
      Ook al ben je niet in staat  
      een drastische verandering teweeg te brengen, 
      toch is een minimale verandering 
      nog steeds verandering. 
 
      Tenzin Gyatso (Dalai Lama), de weg naar Nirvana 
 
 
In deze scriptie heb ik getracht om antwoord te geven op de vraag of meditatie de sleutel is tot een 
leven zonder migraine.  
 
Migraine is een aandoening die inwerkt op het lichaam en de geest, beide zijn uit balans. Soms is het 
lichaam als eerste uit balans, waarna de geest volgt en soms is het andersom. In de reguliere 
geneeskunde wordt migraine over het algemeen bekeken als een ziekte van het lichaam. De migraine 
wordt behandeld met medicijnen. De medicijnen onderdrukken de pijn waardoor de patiënt tot rust 
kan komen en in slaap kan vallen. Ze nemen echter niet de oorzaak van de migraine weg (‘de 
migrainegenerator’), er is alleen symptoombestrijding. Als de medicijnen uitgewerkt zijn en de geest 
nog niet tot rust is gebracht, is er nog steeds de migraine. Men dient dan opnieuw een medicijn te 
nemen. De medicijnen werken in op het lichaam van de mens.  
Aan de hand van literatuuronderzoek heb ik gekeken of meditatie invloed heeft op een 
migraineaanval. Ik heb getracht om in deze scriptie een andere kant van migraine te belichten, waarbij 
het denkproces in een andere richting gaat dan de traditionele (medische) kant.  Migraine heb ik 
bekeken als zijnde een disbalans van de geest, het is beschouwd vanuit de yogafilosofie.  Meditatie 
heb ik gezien als onderdeel van de weg van yoga. ‘Het medicijn’, de sleutel tot een leven zonder 
migraine, is dan ook gezocht in het in balans brengen van de geest van de mens.  
 
De weg van yoga volgens het achtvoudige pad kan van grote invloed zijn op het leven van ieder mens, 
zo ook van de migrainepatiënt. De stappen van dit pad geven inzicht in wie men is, welke middelen 
men heeft om minder aanvallen te krijgen en wat men kan doen tijdens een aanval. Het creëert een 
bewustwordingsproces over hoe om te gaan met migraine in het leven. Als de weg van yoga in het 
dagelijks leven bewandeld wordt en men de meditatie hierdoor vaker oefent, heeft meditatie tijdens 
een migraineaanval grotere kans van slagen. 
Gedurende een aanval zijn de innerlijke leden van het achtvoudige pad van groot belang. Het 
toepassen van dharana (concentratie) en dhyana (meditatie) brengen rust in de wervelende geest van 
de migrainepatiënt. Het is een middel waarbij men geen medicijnen gebruikt. Mediteren werkt direct 
in op de geest en brengt de geest tot rust. Doordat de geest tot rust is gekomen valt men sneller in slaap 
en kan de aanval eindigen.  
Uit de praktijk blijkt dat een langdurige slaap of een, meer zeldzame, diepe slaap de aanval beëindigt. 
De slaap brengt sattva in de onrustige rajas-geest tijdens een migraineaanval. Tijdens de slaap treedt er 
een vertraging van de hersengolven op, hoe dieper men slaapt des te langzamer zijn de hersengolven. 
Meditatie bij een geoefend persoon toont op het EEG meer langzamere golven, vergelijkbaar met de 
slaap. Hieruit blijkt dat meditatie invloed heeft op de beëindiging van de migraineaanval. 
Daarnaast kan een geluksgevoel de migraine tegengaan. In de verschillende stadia van het 
samadhiproces zien we dat er ook een eenzijn met een geluksgevoel zich kan tonen. Wellicht dat de 
ervaring van dit eenzijn direct leidt tot beëindiging van een migraineaanval.  
Echter de weg van meditatie en het krijgen van een samadi-ervaring is tijdens een aanval aanzienlijk 
moeilijker dan tijdens het gewone leven, de afleiding is vele malen groter door de intense hoofdpijn. 
Door de meditatie te oefenen in het dagelijks leven, kan men hiervan gebruik maken tijdens een aanval 
en deze wellicht verkorten of in een sporadisch geval direct beëindigen. 
Concluderend kan ik zeggen dat meditatie zeker een van de sleutels is tot een leven met minder 
migraine en wellicht ook zonder migraine. Het vraagt echter om de weg van yoga en meditatie te 
blijven volgen, vol liefde, toewijding en met veel discipline en geduld.  



_________________________________________________________________________________________________________________

Vierde (definitieve) versie scriptie mei 2013  Suzan Thuis   Pagina 23 van 26 

Nawoord 
 
Migraine was en is een rode draad in mijn leven, het kon daarom ook niet anders dat mijn scriptie 
hierover zou gaan. Ik had het gevoel dat deze scriptie betekenis kon hebben voor mijn migraine en 
inzicht zou geven om migraine op andere manieren dan met behulp van medicijnen te bestrijden, dan 
wel verminderen. Dit inzicht heb ik zeker gekregen door deze scriptie. 
 
Tijdens het schrijven realiseerde ik me dat er ook nog een diepere betekenis voor mij is. Het hoofdstuk 
over migraine als een bevoorrecht bewustzijn heeft mij anders laten kijken naar migraine. Wie zou ik 
zijn zonder migraine? Was ik een yogaopleiding gaan doen, als er geen behoefte aan rust in mijn 
hoofd was? Zou gezonder eten en leven belangrijk zijn zonder migraine? Was ik zonder migraine  ook 
‘gedwongen’ tot meditatie? Zou het bewustwordingsproces van mijn leven dan op hetzelfde punt staan 
als waar ik nu sta? Is migraine mijn karma en leidt het tot een leven dat in balans dient te zijn? 
Migraine als een bevoorrecht bewustzijn is voor mij nog een te grote stap, maar het heeft wel degelijk 
gemaakt wie ik ben en waar ik sta. 
Daarnaast heeft het uitschrijven van mijn samadhi-ervaring tijdens de migraineaanval laten zien wat 
deze ervaring voor mij heeft betekent. Het was mijn diepste samadhi-ervaring, een diep gevoel van 
wie ik ben, waar ik uit besta. Deze scriptie was het middel om me hiervan opnieuw bewust te worden 
en deze ervaring de juiste plaats te geven in het bewustwordingsproces van mijn leven.  
 
Suzan Thuis, Mei 2013 
 
 
 

 Figuur 6. H. Mogridge, Senses Under Assault, 200655 
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