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Journaal

Extreem gevoelige huid tijdens migraineaanval voorspelt 
kans op therapiesucces
Migrainepatiënten met allodynia kun-

nen beter tijdig triptanen te slikken. Ze 

moeten dat dan doen binnen 20 minuten 

nadat de echte migrainehoofdpijn is ont-

staan. Patiënten zonder allodynia heb-

ben meer tijd voor hun pillen.1 Allodynia 

is een extreem gevoelige hoofdhuid, en 

treedt soms op tijdens een migraineaan-

val. De huid van het behaarde hoofd aan 

de migrainezijde is dan extreem gevoelig 

en alleen het aanraken van de haren is al 

pijnlijk. Ongeveer 50-80% van de migrai-

nepatiënten heeft last van dit recent 

bekend geworden symptoom (het gevon-

den percentage wisselt nogal).1 Patiënten 

voelen hun migraine door stimulatie van 

de centrale trigeminovasculaire neuro-

nen; tijdens een aanval worden die neu-

ronen steeds gevoeliger (sensitisatie) en 

dat levert dan – althans in theorie – de 

allodynia op. Het mechanisme biedt een 

verklaring voor het feit dat triptanen bij 

een deel van de migrainepatiënten niet 

goed werken. Als de sensitisatie eenmaal 

heeft plaatsgevonden, oefent een trip-

taan niet meer voldoende invloed uit op 

de zenuwbaan, en heeft de migraineaan-

val verder een natuurlijk beloop.

Niet iedereen vindt dat deze theorie over 

allodynia voldoende onderbouwd is. 

Toch zijn de cijfers overtuigend. Burstein 

et al. behandelen 61 patiënten met een 

migraineaanval met gebruik van een trip-

taan.2 Van de 34 patiënten met allodynia 

waren er slechts 5 (=15%) pijnvrij na twee 

uur, van de 27 patiënten zonder allody-

nia waren er 25 (=93%) pijnvrij na twee 

uur. Door dit grote verschil (p=0,0005) 

lijkt het aanwezig zijn van allodynia een 

goede voorspeller voor het effect van een 

triptaan.

Bij te vroeg slikken, bijvoorbeeld tijdens 

de aura of voorafgaand aan de hoofdpijn, 

werken de triptanen overigens ook niet 

goed. Gewone pijnstillers en NSAID’s 

werken in alle fasen van de migraineaan-

val. (FD)

1 Mathew NT, et al. Clinical recognition of allodynia 

in migraine. Neurology 2004;63:848-52.

2 Burstein R, et al. Defeating migraine pain with 

triptans: a race against the development of cuta- 

neous allodynia. Ann Neurol 2004; 55:19-26.

Een infiltraat op een thoraxfoto wordt 

regelmatig niet bevestigd bij een beoor-

deling door een tweede radioloog. 

Onderzoekers uit Maastricht hebben tho-

raxfoto’s van 243 patiënten met een lage-

luchtweginfectie door 2 radiologen laten 

beoordelen. Bij 90% van de beoordelin-

gen bestond overeenstemming (kappa 

0,53). Maar van de door beide radiologen 

gevonden infiltraten stemde slechts 59% 

overeen. Als de thoraxfoto werd beoor-

deeld als geen infiltraat, was de overeen-

stemming veel groter (94%). Het totale 

aantal infiltraten was 32 (13%), waarbij 

een derde radioloog in geval van onenig-

heid het beslissende oordeel gegeven 

had. Het was al bekend dat de klini-

sche diagnose van een pneumonie niet 

betrouwbaar is. Nu blijkt dat een tho-

raxfoto met een positieve bevinding ook 

nog de nodige ruimte voor twijfel laat. De 

onderzoekers raden het af om routinema-

tig een thoraxfoto aan te vragen bij ver-

moeden van een pneumonie. Voorlopig 

moeten we in de huisartsenpraktijk maar 

varen op het klinisch beeld en alleen bij 

verslechtering of niet opknappen aan een 

thoraxfoto denken. Ook dan moeten we 

beducht blijven dat een positieve bevin-

ding niet altijd is wat het lijkt. (RD)

Hopstaken RM, et al. Inter-observer variation in the 

interpretation of chest radiographs for pneumonia in 

community-acquired lower respiratory tract infections. 

Clinical Radiology 2004;59:743-52.

Infiltraat op thoraxfoto geen gouden 
standaard voor pneumonie

Medische 
ezelsbruggetjes
Wij zijn studenten en verzamelen en 

catalogiseren medische ezelsbruggetjes. 

Deze geheugensteuntjes kunnen bestaan 

uit cryptische, hilarische of bizarre tekst, 

maar ook een liedje of een gebaar zijn. 

We willen alles weten. Wie leerde het 

u? Of las u het in een boek (welk boek)? 

Wanneer leerde u het en in welke con-

text? Waarschijnlijk moet u diep in uw 

geheugen graven, maar het zal de moeite 

zeker lonen! Alle informatie kan u mailen 

naar: lauwers.sara@student.ha.be.
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