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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Migraine is meer dan hoofdpijn alleen 

Iedereen heeft al eens hoofdpijn. Maar wat als je de pijn in je hoofd zo overheersend 

wordt dat je niet meer kunt functioneren? Met andere woorden, wat als je migraine 

hebt? 

 

Migraine is veel meer dan wat stevige hoofdpijn. Het haalt je leven compleet 

ondersteboven. Dat weet ook Evy Gruyaert. Zij kampt van jongs af aan regelmatig met 

migraineaanvallen. Samen met neuroloog Koen Paemeleire legt ze uit wat migraine écht 

is. Wat zijn de triggers? Is er een relatie met voeding en levensstijl? Is er een duidelijke 

oorzaak en hoe is migraine te behandelen? Kunnen kinderen migraine krijgen? Met 

psychiater Dirk Van den Abbeele gaat ze ook na of er een verband bestaat tussen 

migraine en psychologische aandoeningen. 

 

En ze praat ook met mensen. Mensen voor wie migraine deel uitmaakt van hun 

dagelijkse realiteit. Hoe gaan zij ermee om? Welke impact hebben aanvallen op je leven? 

En hoe zorg je ervoor dat ze je doen en laten niet helemaal overnemen? Hun verhalen 

kunnen helpen om te gaan met migraine en laten zien dat migrainepatiënten bovenal 

positief ingestelde vechters zijn. 

 

Over de auteur: 
Evy Alice Gruyaert (Meulebeke, 11 augustus 1979) is een Vlaamse radio- en 

televisiepresentatrice. Ze begon haar mediacarrière bij een lokale televisiezender, ging 

daarna als nieuwslezeres bij Radio Donna werken en werd hier vervolgens presentatrice. 

Met het programma ‘Vlaanderen Sportland’ breide Evy een volgend hoofdstuk aan haar 

televisiecarrière. Nog tijdens deze eerste reeks van Vlaanderen Sportland werd een 

start-to-run-podcast opgenomen met daarop de stem van Evy Gruyaert. Zij werd de 

persoonlijke hardloop-coach van duizenden Vlamingen: sinds de release van deze 

podcast, in juli 2006, werd deze al meer dan achthonderdduizend keer gedownload. De 

Evy-hype bereikt binnen de kortste keren ook de Nederlandse hardlopers. Ondertussen 

zijn haar podcasts al meer dan 1,5 miljoen keer gedownload. 

 

Zelf kampt Gruyaert ook met migraine.  

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000011

4382075  
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