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INLEIDING
Het Miller Fisher-syndroom (MFS) is een zeldzame im-
muungemedieerde neuropathie die in typische gevallen 
wordt gekenmerkt door een klinische trias met acute exter-
ne oftalmoplegie, ataxie en hypo- of areflexie.1-3 In 1932 
werd deze aandoening voor het eerst beschreven door Col-
lier als een variant van het Guillain-Barrésyndroom (GBS). 

Het MFS werd echter vernoemd naar Charles Miller Fisher 
die in 1956 3 patiënten beschreef met een acute oftalmople-
gie, ataxie en areflexie.4 Sindsdien wordt het MFS vaak om-
schreven als de klassieke trias van deze symptomen. Een 
studie van Berlit et al. bij 223 patiënten met MFS toonde aan 
dat dubbelzien in 55% van de gevallen het eerste symptoom 
is.5 Ataxie werd slechts bij 29% van de patiënten gevonden 
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SUMMARY
The Miller Fisher syndrome (MFS) can be defined by 
a classic trias of acute ophthalmoplegia, ataxia and 
reduced or absent muscle tendon reflexes. In clinical 
practice it can be rather difficult to diagnose since 
not all components from this trias are present. 
 Furthermore some patients develop deficits of other 
cranial nerves or paresis of extremities during pre-
sentation or during the course of disease. It may be 
better to speak of a MFS spectrum. In this article 3 
case-reports are described with diverse clinical pre-
sentation, all part of this MFS spectrum and diagno-
sis confirmed by the detection of antibodies to the 
ganglioside GQ1b in blood. An overview of the latest 
insides is given about the importance of these anti-
bodies in the pathogenesis of MFS and related dis-
orders.

SAMENVATTING 
Het Miller Fisher-syndroom (MFS) wordt gedefini-
eerd door de klassieke trias van acute oftalmoplegie, 
ataxie en verminderde of afwezige spierpeesreflexen. 
In de klinische praktijk kan het echter lastig zijn om 
de diagnose te stellen, omdat niet altijd alle compo-
nenten uit deze trias aanwezig zijn. Bovendien ont-
wikkelen sommige patiënten bij presentatie of tijdens 
het beloop uitval van andere hersenzenuwen of pa-
rese van de ledematen. Mogelijk is het beter om van 
een MFS-spectrum te spreken. In dit artikel worden 
3 patiënten beschreven met diverse klinische pre-
sentaties die allemaal onderdeel zijn van dit 
MFS-spectrum en bij wie de diagnose werd beves-
tigd door het aantonen van antistoffen tegen het 
ganglioside GQ1b in het bloed. Er wordt een over-
zicht gegeven over de laatste inzichten over het be-
lang van deze antistoffen in de pathogenese en diag-
nostiek van MFS en aanverwante aandoeningen. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(3):103-9)
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en areflexie bij ongeveer 80% van de patiënten. In de prak-
tijk wordt de typische trias dus minder vaak gevonden, ter-
wijl de presentatie en het beloop wel passen bij MFS.3 Bij 
ongeveer de helft van de patiënten met MFS is er sprake van 
een totale oftalmoplegie, waarbij zowel intra- als extra-ocu-
laire spieren betrokken zijn. Ook een geïsoleerde interne of 
externe oftalmoplegie kan voorkomen. De mate van uitval 
van de betrokken oogspieren bepaalt of men spreekt van een 
complete of incomplete oftalmoplegie. Meestal wordt een 
bilaterale externe oftalmoplegie gezien, maar de oftalmople-
gie kan ook unilateraal voorkomen. De symptomen bij een 
interne oftalmoplegie kunnen variëren van een mydriase tot 
alleen een trage directe pupilreactie op licht. 
Anders dan voor GBS, zijn er voor de diagnose MFS in de 
klinische praktijk geen officiële criteria vastgesteld door een 
neurologische beroepsgroep.6,7 Voor onderzoeksdoeleinden, 
onder andere naar de veiligheid van vaccins, zijn er criteria 
voor het MFS opgesteld door de 'Brighton collaboration', een 
samenwerkingsverband dat wordt ondersteund door de World 
Health Organization.2 Deze criteria dienen dus een ander 
doel dan de dagelijkse neurologische praktijk. Zo kan volgens 
de Brightoncriteria de diagnose alleen worden gesteld als er 
sprake is van een bilaterale oftalmoparese, terwijl deze in de 
klinische praktijk bij patiënten met MFS vaak ontbreekt.2 
Het lijkt daarom beter om te spreken van een MFS-spectrum 
dat wordt gekenmerkt door een specifieke pathogenese. In 
1992 werd voor het eerst beschreven dat MFS is geassoci-
eerd met de aanwezigheid van antistoffen in het bloed tegen 

het ganglioside GQ1b (zie Figuur 1).8,9 Deze antistoffen wor-
den bij de meeste patiënten met een typisch MFS gevonden, 
maar ook bij incomplete varianten en bij patiënten met pro-
gressie naar GBS (MFS-GBS-overlapsyndroom) of een Bicker- 
staff-'brainstem'-encefalitis (BBE).3,10 Dit betekent voor de 
praktijk dat deze antistoffen behulpzaam kunnen zijn bij het 
stellen van de diagnose, al sluit de afwezigheid van deze an-
tistoffen de diagnose niet volledig uit. In dit artikel volgen 3 
casus met een atypische presentatie van MFS waarbij op ba-
sis van de serologie de diagnose MFS kon worden bevestigd. 

CASUS 1
Een 50-jarige man met een blanco voorgeschiedenis kwam 
op de polikliniek Neurologie in verband met progressieve 
klachten van dubbelzien. Twee weken daarvoor werd hij tij-
dens een cruise in de Caraïben verkouden. Een dag later 
kreeg hij last van wankel lopen en een dronkenmansgevoel. 
De dag daarop begon hij dubbel te zien. De dienstdoende 
scheepsarts schreef een amoxicillinekuur voor. Het dubbel-
zien nam echter toe, zonder andere symptomen. Na aan-
komst in Nederland werd bij de huisartsenpost fluticason 
en betahistine voorgeschreven vanwege een verdenking op 
een sinusitis. Er was geen sprake van koorts of hoofdpijn. 
Desgevraagd gaf de patiënt een doof gevoel aan in alle vin-
gers dat langzaam aan het verbeteren was. 
Bij neurologisch onderzoek werd een ongekruiste diplopie 
gevonden bij kijken naar links en rechts die werd veroor-
zaakt door een bilaterale abducensparese. Overig onderzoek 

FIGUUR 1. A. Schematische weergave van ganglioside GQ1b, een glycolipide met in het suikerdeel 4 siaalzuren (paarse ruiten) 

en een ceramide als vetstaart. B. Schematische weergave van GQ1b in celmembraan waarbij ceramide is verankerd in de bili-

pidelaag en het suikerdeel extracellulair is gelegen. Antistoffen tegen GQ1b binden aan het extracellulaire suikerdeel. C. Positie 

van GQ1b in de celmembraan van een perifere zenuw ter plaatse van de knoop van Ranvier. Een hoge concentratie van GQ1b 

wordt bij de mens vooral gevonden in de hersenzenuwen die de oogspieren innerveren, waarmee de associatie met oftalmo-

plegie wordt verklaard.
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was niet afwijkend: er waren met name geen aanwijzingen 
voor verlaagde reflexen of een ataxie. Er werd een MRI van 
het cerebrum verricht waarbij geen afwijkingen werden ge-
vonden. De oogarts bevestigde de bilaterale abducensparese 
en vond geen andere oculaire afwijkingen. Oriënterend 
bloedonderzoek was normaal en de lues- en Borrelia-serolo-
gie was negatief. Een lumbaalpunctie toonde een normale 
openingsdruk. De liquor toonde een albuminocytologische 
dissociatie (leukocyten <5/mm3, totaal eiwit 0,81 g/l). De 
IgG anti-GQ1b-antistoffen waren positief, waarmee de diag-
nose MFS kon worden bevestigd. 
Er werd een expectatief beleid gevolgd zonder specifieke be-
handeling. Acht weken later was het dubbelzien nog aanwe-
zig, maar bij neurologisch onderzoek werden geen oogbol-
motoriekstoornissen meer gevonden. De patiënt had zijn 
dagelijkse werkzaamheden weer hervat. Bij een poliklini-
sche controle enkele maanden later was de patiënt volledig 
klachtenvrij.

CASUS 2
Een 56-jarige vrouw kwam op de Spoedeisende hulp omdat 
zij wakker was geworden met dubbelzien en evenwichts-
stoornissen waardoor het lopen werd bemoeilijkt. Tevens 
had zij last van een doof gevoel en minder kracht in de ar-
men. Er was geen relevante medische voorgeschiedenis. De 
patiënte gebruikte geen medicatie. Een week daarvoor was 
de patiënte wat grieperig geweest met malaiseklachten. 
Bij het neurologisch onderzoek was er sprake van een totale 
oftalmoplegie en ptosis beiderzijds. Tevens was er sprake 
van krachtsverlies aan de armen en benen (proximaal meer 
dan distaal) met een afwijkende vibratiezin aan de enkels. 
Daarnaast was er sprake van ataxie en areflexie aan de ar-
men en benen en een breedbasisch looppatroon. Oriënte-
rend bloedonderzoek was normaal, evenals een CT en MRI 
van het cerebrum en een lumbaalpunctie. Lues- en Borrelia- 

serologie waren negatief. In het serum werden anti-GQ1b 
IgG-antistoffen aangetoond, waarmee de diagnose 
MFS-GBS-overlapsyndroom werd bevestigd. 
De patiënte werd behandeld met een standaardkuur met in-
traveneuze immunoglobulinen (IVIg) (0,4 g/kg per dag voor 
5 dagen) waarna er langzaam verbetering optrad. Na een 
jaar was de kracht volledig hersteld, maar had de patiënte 
nog steeds af en toe last van dubbelzien en coördinatiepro-
blemen bij het lopen. 

CASUS 3
Een 20-jarige man werd in het ziekenhuis opgenomen van-
wege krachtsverlies in de armen en benen. Hierdoor kon hij 
niet goed staan. Het krachtsverlies was 1 dag daarvoor be-
gonnen. Enkele dagen daarvoor had hij klachten van hoofd-

pijn, keelpijn en tintelingen van de vingertoppen en voeten 
gekregen. De voorgeschiedenis was blanco. 
Bij het neurologisch onderzoek werd een zieke man gezien 
met een helder bewustzijn en een hese stem. Verder werd er 
een bilaterale totale incomplete oftalmoplegie gevonden met 
een anisocorie ten nadele van links bij intacte pupilreacties 
en een gestoorde oogbolmotoriek in alle richtingen. Ook 
was er sprake van nekstijfheid. Daarnaast werd een tetrapa-
rese gevonden en een handschoen- en sokvormige hypes-
thesie. De reflexen waren verlaagd en de voetzoolreflexen 
indifferent. Bloed- en liquoronderzoek waren niet afwijkend 
(met name geen aanwijzingen voor een meningitis). De eer-
ste dagen na opname waren de klachten snel progressief met 
uitbreiding van de hersenzenuwuitval (oogbolmotoriekze-
nuwen, n. facialis en bulbaire zwakte) en het ontstaan van 
een tetraparalyse en respiratoire insufficiëntie waarvoor de 
patiënt moest worden beademd. Binnen een week was er 
geen contact meer mogelijk. Er was uitval van alle motori-
sche hersenzenuwen, waardoor de sensorische hersenzenu-
wen niet te beoordelen waren. Er was sprake van ernstige 
autonome disregulatie met tensieschommelingen, ritme-
stoornissen, en blaas- en gastro-intestinale disfunctie. Tien 
dagen na opname werd een MRI van de hersenen gemaakt 
die uitgebreide wittestofafwijkingen liet zien (zie Figuur 2 op 
pagina 106). Het EEG toonde een diffuse cerebrale stoornis 
met een vertraagd achtergrondpatroon, dat niet normaliseer-
de na toediening van annexate. Na 2 weken was er reactivi-
teit na het openen van de ogen zichtbaar op het EEG. Een 
EMG toonde een zeer ernstige sensomotore polyneuropa-
thie waarbij responsen niet meer konden worden opgewekt. 
In het serum werden IgM-antistoffen tegen GQ1b gevonden. 
Met deze klinische presentatie, de uitslag van de an-
ti-GQ1b-antistoffen en het ontbreken van een andere verkla-
ring, werd de diagnose BBE gesteld. De patiënt werd daarna 
tweemaal behandeld met een standaardkuur IVIg. Na 3 we-
ken begon de patiënt te herstellen, waarbij hij weer met de 
ogen kon knipperen en communicatie mogelijk werd. Na 
ruim 2 maanden kon hij worden overgeplaatst naar een re-
validatiecentrum. Ongeveer 2 jaar na het begin van de ziekte 
kon de patiënt nog niet zelfstandig lopen. 

BESCHOUWING
Het MFS wordt beschouwd als een variant van het GBS van-
wege de overeenkomsten in de klinische presentatie, de pa-
thogenese en het voorkomen van overgangsvormen.3 MFS 
kan op alle leeftijden optreden en komt vaker voor bij man-
nen dan bij vrouwen. Patiënten met MFS melden in onge-
veer de helft van de gevallen prodromale ziekteverschijnse-
len, vooral klachten die passen bij een infectie van de 
bovenste luchtwegen of gastro-intestinale symptomen. Bij 
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zowel het MFS als GBS is Campylobacter jejuni de meest voor-
komende oorzaak van een voorafgaande infectie. Minder 
vaak worden er bij MFS aanwijzingen gevonden voor een 
recente infectie met Haemophilus influenzae, cytomegalovirus 
of Mycoplasma pneumoniae.11 Bij ongeveer 85% van de patiën-
ten met MFS worden in de acute fase van de aandoening in 
het serum IgG- en/of IgM-antistoffen gevonden die zijn ge-
richt tegen het ganglioside GQ1b.12 Deze gangliosiden zijn 
glycolipiden die bestaan uit een extracellulair suikerdeel met 
4 siaalzuurmoleculen en een ceramide vetstaart waarmee 
GQ1b is verankerd in het celmembraan van neuronen en in 
myeline. GQ1b komt voor in zowel het centrale als perifere 
zenuwstelsel, maar bij de mens worden de hoogste concen-
traties gevonden in de 3 hersenzenuwen. Deze zijn verant-
woordelijk voor de oogbolmotoriek.9,13 
Bij beeldvormend onderzoek worden over het algemeen geen 
afwijkingen gevonden. Dit is niet het geval bij de extremen van 
het spectrum zoals BBE, waarbij MRI-afwijkingen zelfs relatief 
frequent worden gevonden. Liquoronderzoek toont net als bij 
GBS vaak een verhoogd eiwitgehalte en een normaal celgetal, 
maar de liquor kan ook geheel normaal zijn. Hoewel zenuwge-
leidingsonderzoek in de praktijk vaak helpt bij het bevestigen 
van de diagnose GBS, heeft dit onderzoek bij MFS slechts een 
beperkte betekenis. Bij een patiënt met MFS zonder zwakte in 
de ledematen worden meestal geen afwijkingen van de motore 
vezels gevonden. Soms kunnen bij deze patiënten wel afwij-
kingen van de sensore vezels worden gevonden.14 
In de meeste gevallen van MFS is er een spontaan herstel 
van de symptomen binnen de eerste 2 tot 4 weken. Toch 

kunnen patiënten met MFS ernstig in de problemen komen, 
bijvoorbeeld als er slikstoornissen of respiratoire zwakte 
ontstaat waarvoor patiënten moeten worden geïntubeerd en 
beademd. Sommige patiënten met MFS ontwikkelen een au-
tonome disfunctie of tetraparese (zoals bij MFS-GBS-over-
lap) en/of bewustzijnsstoornissen of lange-baanverschijnse-
len (zoals bij BBE). Om die reden is monitoring bij patiënten 
met het MFS in de acute fase van belang, net als bij patiën-
ten met GBS.3 
Er zijn nooit gerandomiseerde, gecontroleerde of prospectie-
ve therapeutische studies gedaan bij MFS.15 Vanwege de pa-
rallel met GBS is volgens ons bovengenoemde progressie een 
goede indicatie voor het starten van een behandeling met 
IVIg 0,4 g per kg gedurende 5 dagen of met plasmaferese van 
5 sessies gedurende 2 weken.16 Na 6 maanden zijn bijna alle 
patiënten duidelijk of volledig hersteld. Bij enkele patiënten 
blijven er restverschijnselen. Vooral de klachten van dubbel-
zien (ook zonder objectiveerbare uitval van hersenzenuwen) 
kunnen lang blijven bestaan. Naast eventuele restschade 
kan er jaren later, in minder dan 3% van de gevallen, een 
relaps optreden.17

Bij ongeveer de helft van alle patiënten met GBS worden met 
de nieuwe technieken in het serum antistoffen gevonden te-
gen diverse gangliosiden, waaronder GM1, GM2, GD1a, 
GD1b en GQ1b.9,16 Deze antistoffen zijn meestal alleen in de 
acute fase van de aandoening aanwezig en het titerbeloop 
lijkt gerelateerd aan het klinische herstel. Bij sommige van 
deze antistoffen, waaronder die tegen GQ1b, is aangetoond 

FIGUUR 2. MRI van het cerebrum toont uitgebreide wittestofafwijkingen, onder andere in de pons, mesencefalon, basale 

kernen en capsula interna links. A. De T1-gewogen opname toont geen afwijkingen. B. T1-gewogen opname na gadolinium-

toediening laat geen aankleuring zien. C. De FLAIR-opname toont afwijkingen met verhoogde signaalintensiteit ter hoogte van 

het mesencefalon links en het centrum semi-ovale rechts.
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dat ze in proefdieren binden aan perifere zenuwen en daar 
onder andere via complementactivatie leiden tot zenuwbe-
schadiging. De specificiteit van de antistoffen bepaalt waar 
in het zenuwstelsel de beschadiging zal optreden. Bijzonder 
is dat GBS-patiënten met antistoffen tegen GQ1b bijna alle-
maal oogbolmotoriekstoornissen en/of ataxie ontwikkelen. 
De antistoffen worden gevonden bij ongeveer 5-10% van de 
patiënten met GBS. Gezien de hoge specificiteit (>90%) 
kunnen deze antistoffen ook worden gebruikt om de diagno-
se te bevestigen. De techniek om deze antistoffen aan te to-
nen is echter lastig en de resultaten worden sterk beïnvloed 
door de gebruikte testmethode.18 Het is van groot belang dat 
de diagnostische test wordt uitgevoerd volgens een gestan-
daardiseerd protocol en gevalideerd is voor de praktijk.19,20 
Bij patiënten met een acute presentatie zoals MFS, MFS-
GBS-overlap en BBE worden meestal IgG-, maar soms ook of 
alleen IgM-antistoffen tegen GQ1b gevonden. Er zijn ook pa-
tiënten met een meer chronische (atactische) neuropathie, 
vaak bij een monoklonale IgM-gammopathie, en bij die pati-
enten worden soms anti-GQ1b IgM-antistoffen gevonden. 
Het niet kunnen aantonen van deze antistoffen sluit de diag-
nose MFS, MFS-GBS-overlap of BBE niet uit. Mogelijk zijn de 
bestaande technieken onvoldoende sensitief om bij seronega-
tieve patiënten deze antistoffen aan te tonen. In andere geval-
len worden bij anti-GQ1b-seronegatieve patiënten antistoffen 
gevonden tegen andere gangliosiden als GD1b of GD3, maar 
deze worden in de standaarddiagnostiek meestal niet bepaald. 
Ondanks de sterke associatie tussen anti-GQ1b-antistoffen 
en deze ziektebeelden bestaat er, zoals deze 3 casus laten 
zien, een grote klinische variatie. Mogelijk wordt het verschil 
in klinische presentatie tussen deze patiënten verklaard 
door verschillen in de specificiteit van deze anti-GQ1b-anti-

stoffen. Zo wordt de Bickerstaff-encefalitis, een verwante 
aandoening waarbij GQ1b-antistoffen betrokken zijn, ge-
kenmerkt door een ataxie en oftalmoparese en hebben som-
mige patiënten zwakte van de ledematen en sensibiliteits-
stoornissen vergelijkbaar met GBS. Toch suggereert de 
aanwezigheid van somnolentie tot zelfs comateuze toestand 
een discrete rol van GQ1b-antistoffen in het centrale zenuw-
stelsel naast een beïnvloeding van perifere hersenzenuwen. 
Om die reden wordt de Bickerstaff-encefalitis gezien als een 
continuüm in het spectrum van MFS en GBS (zie Tabel 
1).21,22 Recent onderzoek toont aan dat anti-GQ1b-antistof-
fen kunnen worden opgenomen door het distale deel van de 
perifere zenuw en retrograad getransporteerd worden naar 
het centrale zenuwstelsel.23 Dit mechanisme geeft een moge-
lijke verklaring voor de rol en aanwezigheid van antistoffen 
in het centrale zenuwstelsel (zie Figuur 3 op pagina 108). 
Aan de andere kant van dit spectrum staat de geïsoleerde 
hersenzenuwuitval. In een studie bij 100 patiënten met een 
geïsoleerde abducensparese, waarbij oorzaken zoals diabe-
tes, vasculaire ziekten, recent trauma en tumor werden uit-
gesloten, had 25% van de patiënten aantoonbare an-
ti-GQ1b-antistoffen.24 In deze groep patiënten is er wel 
degelijk sprake van een partiële externe oftalmoplegie zon-
der aanwezigheid van de andere symptomen uit de klassieke 
trias. De beschreven casus bevestigen het spectrum van 
deze klinisch heterogene presentatie.

CONCLUSIE
Hoewel MFS in eerste instantie werd gedefinieerd door de 
trias van acute externe oftalmoplegie, ataxie en verminderde 
spierpeesreflexen, toont de praktijk een genuanceerd beeld. 
Sommige patiënten presenteren zich met een onvolledige tri-

TABEL 1. Symptomen per aandoening in het MFS-spectrum*.

Ataxie Areflexie Oftalmoplegie Para-/tetraparese Bewustzijnsdaling

Acute ataxie

Acute oftalmoplegie

Klassieke MFS

MFS-GBS-overlap

BBE

*Binnen het MFS-spectrum kunnen verschillende aandoeningen worden onderscheiden met verschillende symptomen, maar deze zijn 

allemaal geassocieerd met antistoffen tegen GQ1b. Donkerblauwe kaders zijn vereiste symptomen, lichtblauwe kaders zijn optionele 

symptomen.

MFS = Miller Fisher-syndroom, GBS = Guillain-Barrésyndroom, BBE = Bickerstaff-'brainstem'-encefalitis. 
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as zoals een acute geïsoleerde bilaterale abducensparese of 
ataxie. Andere patiënten vertonen additionele symptomen die 
buiten de trias vallen, zoals uitval van andere hersenzenu-
wen, perifere zenuwen in ledematen, betrokkenheid van de 
hersenstam en het bewustzijn. In plaats van stringente klini-
sche criteria van een MFS is er sprake van een MFS-spectrum 
waarbij de aanwezigheid van anti-GQ1b-antistoffen richting-
gevend is en de diagnose kan bevestigen. Een voorwaarde is 
dat deze antistoffen worden getest in een gekwalificeerd im-
munologisch laboratorium. Belangrijk voor de klinische prak-
tijk is dat de afwezigheid van deze antistoffen, ofschoon rela-
tief zeldzaam, de diagnose MFS (en GBS en BBE) niet uitsluit. 
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Miller Fisher-syndroom (MFS) presenteert zich niet altijd als een trias van symptomen: ook patiënten met 
een onvolledige trias zoals een geïsoleerde bilaterale abducensparese kunnen lijden aan deze aandoening.

2 Patiënten met het MFS kunnen naast de trias ook andere uitval hebben, waaronder uitval van andere 
hersenzenuwen, perifere zenuwen in de benen en armen en de hersenstam. 

3 De aanwezigheid van anti-GQ1b-antistoffen in het bloed kan de diagnose MFS bevestigen (mits aange-
toond in een gekwalificeerd immunologisch laboratorium), al sluit de afwezigheid van deze antistoffen de 
diagnose niet volledig uit. 




