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Summary
Various antibodies can cause encephalitis. Classical paraneoplastic antibodies are directed against 
intracellular proteins, like Hu and CV2, and are only biomarkers of a cytotoxic T cell reaction. Effect of 
immunotherapy is limited. Major progression was made with the detection of antibodies directed to 
extracellular antigens, such as the NMDA receptor. These antibodies are pathogenic and the syndromes 

Samenvatting
Diverse antistoffen kunnen een encefalitis veroorzaken. De klassieke paraneoplastische antistoffen zijn ge-
richt tegen intracellulaire eiwitten, zoals Hu en CV2, en zijn slechts een marker voor de ziekte. Het effect van 
immuuntherapie is beperkt. De ontdekking van antistoffen tegen extracellulaire eiwitten, zoals tegen de N-
methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptor, heeft veel impact gehad. Deze antistoffen zijn direct pathogeen en de 
syndromen zijn goed behandelbaar met immuuntherapie. Hierdoor is de noodzaak tot vlotte diagnostiek 
toegenomen. Diagnostiek is allereerst gebaseerd op het herkennen van de patiëntkarakteristieken en symp-
tomen die per antistof verschillen. Tekenen van inflammatie op een MRI van de hersenen en in de liquor kun-
nen bijdragend zijn, maar zijn niet altijd aanwezig. Antistofdiagnostiek is essentieel, waarbij de betrouwbaar-
heid van testen met liquor versus serum verschilt per antigen. Standaarddiagnostiek bestaat uit een 
‘intracellulair antistoffenpanel’ en het testen van 1 of enkele antistoffen tegen extracellulaire eiwitten. 
Screening middels immuunhistochemie wordt vooral voor onderzoeksdoeleinden gebruikt, maar kan ook in 
de klinische praktijk bijdragend zijn. Tumorscreening is bij alle patiënten geïndiceerd, hoewel de sterke tumo-
rassociatie die gezien wordt bij de klassieke antistoffen slechts op een deel van de recenter ontdekte anti-
stoffen van toepassing is. Snelle behandeling met immuuntherapie is geassocieerd met een betere uitkomst. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2016;117(2):78-88)
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respond to immunotherapy, underlining the need for prompt diagnosis. The patient characteristics and 
the symptoms are antibody-dependent. Signs of inflammation on MRI brain or in the cerebrospinal fluid 
are not always present. Antibody testing is essential, and the accuracy of serum or cerebrospinal fluid 
analysis differs per antigen. Basic analysis consists of an ‘intracellular antibody panel’ and specific 
tests for one or several antibodies directed to extracellular antigens. Screening by immunohistochemistry 
is primarily used for research, but can contribute to clinical analysis as well. Tumor screening is indicated 
in all patients, although not all recently discovered antibodies have a strong tumor association. Early 
start of immunotherapy is associated with a better outcome.

Inleiding
De ontwikkelingen op het gebied van auto-immuunen-
cefalitis zijn de laatste jaren in een stroomversnelling 
geraakt. Met de ontdekking van antistofgemedieerde 
vormen van encefalitis die goed reageren op immuun-
therapie is de noodzaak tot vlotte diagnostiek toegeno-
men. Het aantal gediagnosticeerde patiënten stijgt snel, 
maar de herkenning van een patiënt met een auto-im-
muunencefalitis blijft een uitdaging. Dit komt allereerst 
door de beperkte ervaring met de nieuwe antistoffen, en 
door de variëteit in de klinische beelden. N-methyl-D-
aspartaat (NMDA)-receptorantistoffen veroorzaken bij-
voorbeeld subacute psychiatrische symptomen bij jonge 
vrouwen, terwijl ‘contactin-associated protein-like’ 2 
(Caspr2)-antistoffen zijn geassocieerd met progressieve 
cognitieve stoornissen bij oudere mannen. Tekenen van 
ontsteking op een MRI van de hersenen en in de liquor 
kunnen wijzen op een antistofgemedieerde encefalitis, 
maar zijn zeker niet bij alle patiënten aanwezig. Tot slot 
verschilt de sensitiviteit van het testen met liquor en se-
rum per antistof; als een minder geschikt monster wordt 
ingestuurd, kan de diagnose worden gemist. 
Dit artikel geeft handvatten voor de diagnostiek en behan-
deling van antistofgemedieerde encefalitis. Tabel 1 en 2  
(pagina 80 en 81) geven een overzicht van de verschil-
lende antistoffen en karakteristieken van de patiënt. De 
mogelijkheden en beperkingen van antistofdiagnostiek 
en therapie worden toegelicht. Demyeliniserende aan-
doeningen en schildkliergerelateerde antistoffen vallen 
buiten het bestek van dit artikel, evenals auto-immuu-
nencefalitis op de kinderleeftijd. Allereerst volgt een be-
schrijving van het essentiële onderscheid tussen klassieke, 
onconeurale antistoffen tegen intracellulaire eiwitten en 
de nieuwere antistoffen tegen extracellulaire eiwitten. 

Antistoffen tegen intracellulaire versus 
extracellulaire antigenen
In de jaren 60 van de vorige eeuw werd de relatie tussen 
systemische tumoren en limbische encefalitis voor het 
eerst beschreven.1 Twintig jaar later werden de eerste 

paraneoplastische antistoffen ontdekt.2 Tegenwoordig 
worden deze vaak onconeurale antistoffen genoemd. 
Deze antistoffen zijn gericht tegen intracellulaire eiwit-
ten, zoals het Hu-eiwit. Een direct pathogene rol van 
de antistoffen is dan ook onwaarschijnlijk. Een T-celge-
medieerde immuunreactie is waarschijnlijk de oorzaak 
van irreversibele neuronale schade, en het effect van im-
muuntherapie is vooralsnog beperkt.3,4 In het Erasmus 
MC loopt een studie naar het effect van natalizumab bij 
anti-Hu-geassocieerde paraneoplastische neurologische 
syndromen. 
Een grote doorbraak was de ontdekking van antistof-
fen tegen extracellulaire of synaptische eiwitten, met 
allereerst de NMDA-receptorantistoffen in 2007.5 Deze 
antistoffen zijn direct pathogeen en veroorzaken een re-
versibele disfunctie van de NMDA-receptor.6 Het weg-
nemen van de antistoffen met immuuntherapie leidt in 
de meeste gevallen tot klinische verbetering.7

In navolging is de afgelopen jaren een tiental an-
tistoffen tegen extracellulaire eiwitten beschreven, 
waaronder antistoffen tegen de γ-aminoboterzuur-B 
(GABAb)-receptor, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-
isoxazolepropionzuur (AMPA)-receptor en het ‘leucine-
rich glioma-inactivated’ 1 (LGI1)-eiwit.8-11 Niet al deze 
antistoffen hebben een sterke tumorassociatie, waardoor 
gebruik van de term paraneoplastische antistoffen mis-
leidend is. Veelal wordt gesproken van antistoffen tegen 
extracellulaire eiwitten of kortweg auto-immuunence-
falitis, en deze diagnose wordt steeds vaker gesteld. De 
incidentie van anti-LGI1-encefalitis in Nederland is de 
afgelopen jaren bijna verdrievoudigd. Behoudens anti-
NMDA-receptorencefalitis zijn bovengenoemde aan-
doeningen zelden beschreven op de kinderleeftijd. Om 
hier meer inzicht in te krijgen, is momenteel in ons land 
een studie gaande naar antistofgemedieerde encefalitis 
bij kinderen (CHANCE-studie). 

Casus 1
Een 55-jarige man wordt opgenomen vanwege 
een geheugenstoornis en gedragsverandering. Vier 
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Tabel 1. Antistoffen tegen een membraangebonden of synaptisch eiwit.

Antigen*

(aantal 

patiënten)

Patiënt 

(geslacht, 

leeftijd)

Klinisch 

syndroom

Symptomen Aanvullend 

onderzoek

Tumor Overig

NMDA- 

receptor7

(n > 700)

12-45 jaar: 

90% vrouw

<12 en >45 

jaar: 60% 

vrouw 

Diffuse 

encefalitis

Prodromale klachten, 

stoornis gedrag, 

geheugen en taal, 

hallucinaties, 

insulten, orofaciale 

dyskinesieën, insom -

nie, hypoventilatie

Liquor: pleiocytose 

(75%)

MRI: abnormaal (35%)

EEG: traag (90%); op IC 

tot 30% ‘extreme delta 

brushes’

Vrouw 12-45 

jaar: 55% 

ovarium-

teratoom 

Vrouw 45+ en 

man: 25%, 

diverse 

carcinomen  

Kans op 

recidief 

(10-15%)

Liquor > serum 

LGI110,11,20

(n ≈ 300)

60% man

60-70 jaar

LE Frequente korte 

(aspecifieke) insulten

Insomnie

Lab: Hyponatriëmie 

(65%)

Liquor: abnormaal 

(25%)

MRI: T2 hyperintensiteit 

mesotemporaal, 

unilateraal (70%)

10% (divers, 

o.a. thymoom)

Kans op 

recidief 

Serum > liquor 

Caspr210,29,30

(n ≈ 100)

90% man

60-70 jaar

LE, MoS, 

PNH 

Cerebellaire 

symptomen, 

gewichtsverlies, pijn, 

autonome disfunctie, 

insomnie

Liquor: normaal (65%)

MRI: abnormaal (30%), 

T2 hyperintensiteit 

mesotemporaal 

bilateraal

20% (met 

name 

thymoom)

Kans op recidief

AMPA- 

receptor18

(n ≈ 50)

60% vrouw

40-70 jaar

LE, diffuse 

encefalitis

Psychiatrische 

symptomen (30%)

Liquor: normaal, 

pleiocytose en/of 

verhoogd eiwit

MRI: T2 hyperintensiteit 

mesotemporaal, (70%)

65% 

(borstkanker, 

SCLC, 

thymoom)

Liquor > serum

GABAb- 

receptor31

(n ≈ 60)

60% man

30-70 jaar

LE Refractaire epilepsie Liquor: pleiocytose 

(70%)

MRI: abnormaal (60%), 

meestal T2 

hyperintensiteit 

mesotemporaal 

60% SCLC 

(vooral oudere 

patiënten)

Liquor > serum

DPPX32 

(n ≈ 30)

50% man Diffuse 

encefalitis, 

myelitis

Prodromale diarree, 

gewichtsverlies, 

betrokkenheid stam, 

cerebellum, myelum

MRI: normaal of 

aspecifiek

Liquor: normaal of milde 

pleiocytose

~5% lymfoom “Chronisch”

GAD65** 
33,34

85% vrouw

20-40 jaar

50-60 jaar

Encefalitis, 

epilepsie 

Cerebellaire 

ataxie, SPS

Cerebellaire 

ataxie, SPS

Encefalitis, 

epilepsie 

Cerebellaire 

ataxie, SPS

40% heeft DM 

type 1 

Alleen hoge titer 

klinisch relevant 

(serum >> 

1000 IU/ml) 

“Chronisch”

*In zeldzame gevallen wordt een encefalitis veroorzaakt door antistoffen tegen de glycinereceptor, GABAa-receptor, mGluR1, 

mGluR5 of IgLON5; geen routinematige bepaling, analyse is mogelijk in overleg. **GAD65 is een intracellulair antigen; direct 

pathogene rol van antistoffen is onzeker. LE = limbische encefalitis, PNH = perifeer zenuwstelsel hyperexcitabiliteit, MoS = 

syndroom van Morvan, SCLC = kleincellig longcarcinoom, SPS = ‘stiff person syndrome’.
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maanden eerder merkte zijn vrouw dat hij de route 
in een bekende stad niet kende en de laatste maan-
den is hij meer in zichzelf gekeerd. Sinds enkele 
dagen weet de patiënt niet meer dat zijn moeder 8 
jaar geleden is overleden en hij verdwaalde op weg 
van werk naar huis. Bij navraag heeft de patiënt 
sinds enkele maanden aanvallen die hij benoemt als 
kortsluiting. Gedurende enkele seconden heeft hij 
het gevoel zijn evenwicht kwijt te zijn en krijgt hij 
kippenvel. Tijdens opname worden meerdere van 
de beschreven aanvallen per uur bemerkt, zonder 
afwijkingen op het EEG. Bloedonderzoek toont 
een hyponatriëmie en standaard liquoronderzoek is 
normaal. Op de MRI wordt een T2 hyperintensi-
teit met zwelling van de linker hippocampusregio 
gezien. Drie dagen later krijgt patiënt een tonisch-

clonisch epileptisch insult. 
Bij patiënt worden LGI1-antistoffen aangetoond in 
serum en liquor. Hij wordt behandeld met methyl-
prednisolon i.v. en orale prednison. De aanvallen 
zijn binnen enkele dagen verdwenen. In de maan-
den erna herstelt zijn cognitie langzaam. De patiënt 
houdt moeite met ruimtelijke oriëntatie. 

Achtergrond
Het LGI1-eiwit is een onderdeel van het ‘voltage-
gated’ kaliumkanaal (VGKC)-complex. Het is een 
synaptisch eiwit met een remmende werking op de 
signaaloverdracht.12 Antistoffen tegen LGI1 veroor-
zaken een limbische encefalitis. Vroeg in het beloop 
ontstaan frequente, korte partiële epileptische aanval-
len met vooral autonome of dyscognitieve kenmerken. 

Tabel 2. Klassieke onconeurale antistoffen gericht tegen een intracellulair eiwit.14,24,35,36

Antigen Klinisch syndroom Patiënt Aanknopings- 
punten

Tumor Overig

Amfifysine LE, SPS, neuropathie 60% vrouw

55-75 jaar

SCLC, borstkanker

CV2 

(CRMP5)

Encefalomyelitis 

PCD, LEMS, neuropathie

60% vrouw

60-70 jaar

Uveïtis, neuritis 

optica, chorea

SCLC, thymoom

Hu (ANNA-1) Encefalitis (limbisch, 

stam, cerebellum) 

Sensore neuropathie

70% man

60-70 jaar

85% (SCLC) 1-jaarsoverleving ≈ 50%

Yo PCD Vrouw

40-80 jaar

Gynaecologische 

tumoren, borstkanker

Ma2

Ma2 én Ma1

LE, stamencefalitis

PCD/stamencefalitis, LE

70% man 

20-40 jaar

vrouw 

50-80 jaar

Endocriene 

stoornissen bij 

hypothalame 

disfunctie, 

dubbelzien

Kiemceltumor testis

Longtumor,

borstkanker

30% verbetert op 

immuuntherapie en 

tumorbehandeling 

Ri (ANNA-2) Encefalitis (stam), PCD

Opsoclonus-myoclonus

70% vrouw

> 55 jaar

Borst, long,  

gynaecologische 

tumoren

Tr/DNER PCD 80% man

14-75 jaar

Hodgkinlymfoom Belangrijkste epitoop ligt 

extracellulair*

PCD = paraneoplastische cerebellaire degeneratie, LEMS = Lambert-Eaton myasthenic syndrome, LE = limbische encefalitis, 

SPS = 'stiff person syndrome'. * Hoewel de epitoop extracellulair ligt, is de antistof waarschijnlijk niet pathogeen en slechts een 

marker.
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Specifiek voor anti-LGI1-encefalitis zijn faciobrachi-
ale dystone aanvallen, waarbij een verkramping van 
1 arm (eventueel been) en ipsilaterale zijde van het 
gelaat wordt gezien, meestal zonder EEG-correlaat.13 
Subtiele epileptische aanvallen worden vaak gemist, 
maar kunnen een aanwijzing zijn tot het stellen van 
de diagnose. Naast geheugen- en gedragsstoornissen 
hebben veel patiënten een stoornis van de ruimtelijke 
oriëntatie en insomnie. Immuuntherapie leidt meest-
al tot snel verdwijnen van de epilepsie en langzame 
verbetering van de cognitie. Opvallend is dat bijna 
alle patiënten na herstel amnesie houden voor de pe-
riode voor en tijdens de ziekte. 

Diagnostiek
Patiëntkarakteristieken, klinisch beeld en eventuele af-
wijkingen bij aanvullend onderzoek zijn richtinggevend 
voor de waarschijnlijkheidsdiagnose (zie Tabel 1 en 2 en 

Figuur 1). De uiteindelijke diagnose is gebaseerd op de di-
verse testen die mogelijk zijn om antistoffen aan te tonen. 

Intracellulaire antigenen
De klassieke neuronale antistoffen tegen Hu, Yo, Ri, Tr, 
Ma1, Ma2, CV2, amfifysine en Tr/DNER worden  ge-
test als pakket. Deze analyse bestaat uit een indirecte 
immunofluorescentietest op cerebellair weefsel in com-
binatie met een immunoblottest. Testen met enkel de 
commercieel verkrijgbare immunoblots kan leiden tot 
fout-positieve uitslagen. De sensitiviteit en specificiteit in 
liquor en serum zijn hoog. Bij onverwachte of dubieuze 
resultaten heeft analyse van liquor toegevoegde waarde.14

Extracellulaire antigenen: gerichte diagnostiek versus 
screening
Voor veel antistoffen wordt een ‘cell-based assay’ (CBA) 
gebruikt. Bij een CBA is het dna dat codeert voor het 

Verdenking an stof-
geassocieerde encefali s 

An stof aangetoond? 

Tumorscreening 
posi ef? 

Handelen naar bevinden 

1. Tumordiagnos ek
2. Analyse  zeldzame an stoffen

en/of immuunhistochemie
3. Overweeg immuuntherapie

Persisterende hoge 
verdenking? ** 

Start tumorbehandeling en 
immuuntherapie 

(a ankelijk van an stof) 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Start immuuntherapie 
(a ankelijk van an stof) 

Herhaal tumorscreening 
(a ankelijk van an stof) 

Aanvullend onderzoek 

Bloed (Na
+
), liquor, MRI 

hersenen, evt EEG.  
An sto epaling* 

Andere diagnose? 
Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Figuur 1. Stroomschema voor de analyse van een patiënt die verdacht wordt van een antistofgeassocieerde encefalitis. Bij een 

hoge verdenking en een snel progressief beloop kan worden overwogen immuuntherapie te starten voordat resultaten van anti-

stofbepalingen bekend zijn, evenals het vervroegen van tumoranalyse. 

*onconeuraal (Hu, CV2, enzovoort), NMDA-receptor, GABAb-receptor, VGKC, uitbreiding op indicatie. 

**Persisterend hoge verdenking  indien: subacuut ontstaan, typische klinisch beeld (bijvoorbeeld limbische encefalitis), aankno-

pingspunten bij aanvullend onderzoek zoals hyperintens limbisch systeem op MRI, verhoogd celgetal en/of oligoklonale banden 

in liquor, of de aanwezigheid  van een tumor.
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specifieke antigen, getransfecteerd in humane embry-
onale niercellen, waaraan patiëntmateriaal (serum/
liquor) wordt toegevoegd. Vervolgens wordt gekeken 
of het patiëntmateriaal antistoffen bevat die reageren 
met dit specifieke antigen.5,11 Hierbij is er een separate 
test nodig voor elke afzonderlijke antistof. De test kan 
middels het standaard aanvraagformulier van het Labo-
ratorium Medische Immunologie worden aangevraagd 
(zie onder ‘Contact en lopende studies’). De uitkomst 
is negatief of positief, soms in gradaties. In plaats van 
de CBA wordt voor ‘glutamic acid decarboxylase’ 65 
(GAD65)-antistoffen een ‘enzyme-linked immunosor-
bent assay’ (ELISA) gebruikt en voor VGKC-complex-

antistoffen een ‘radioimmuno-assay’ (RIA). Met deze 
testen wordt de hoeveelheid antistoffen gemeten en 
uitgedrukt in een concentratie die boven de referentie-
waarde positief is. De bepaling van LGI1- en Caspr2-
antistoffen, beide onderdeel van het VGKC-complex, 
geschiedt in 2 stappen: eerst wordt een VGKC-test ver-
richt. Als deze niet negatief is, volgt een CBA voor zo-
wel LGI1 als Caspr2. Overigens heeft de helft van de 
patiënten met een (zwak) positieve VGKC-test geen an-
tistoffen tegen LGI1 en Caspr2; bij hen is de positieve 
uitslag doorgaans niet klinisch relevant.15 
Een alternatief voor de gerichte, antigenspecifieke diag-
nostiek is screening middels immuunhistochemie. Hier-

Figuur 2. Cell-based assay en immuunhistochemie. A-B: Cell-based assay voor de detectie van NMDA-receptorantistoffen. Ne-

gatieve controle (A) en sample van een patiënt met NMDA-receptorencefalitis (B). C-F: screening naar extracellulaire antistoffen 

met immuunhistochemie op rattenbrein. Negatieve controle (C). Typische NMDA-receptorantistofkleuring (D), waarbij de hilus (*) 

niet kleurt en een gradiënt zichtbaar is in de gyrus dentatus (rood). LGI1-antistoffen tonen specifieke kleuring (E) waarbij onder 

andere de hilus (*) kleurt en een ongekleurde band aan de binnenzijde van de gyrus dentatus zichtbaar is (blauwe pijl). Diffuse 

aspecifieke kleuring van Caspr2-antistoffen (F). 
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bij wordt patiëntenmateriaal aangebracht op een coupe  
rattenbrein. Als het patiëntenmateriaal antistoffen bevat  
tegen extracellulaire eiwitten, binden deze antistoffen aan 
het brein en is na kleuring een patroon zichtbaar (zie Fi-
guur 2 , pagina 83). Antistoffen tegen onder meer NMDA-
receptoren en LGI1 geven daarbij een specifiek kleurings-
patroon, terwijl andere antistoffen een diffuse kleuring 
tonen. Deze kleuring wijst op aanwezigheid van antistof-
fen, zonder te  onderscheiden tussen bijvoorbeeld Caspr2, 
GABAb- of AMPA-receptor.16 Het voordeel van immuun-
histochemie is dat met 1 test bijna alle bekende extracel-
lulaire antistoffen en GAD65-antistoffen kunnen worden 
getest. Daarnaast biedt immuunhistochemie de mogelijk-
heid nieuwe antistoffen te ontdekken. Nadeel is dat dit een 
arbeidsintensieve bepaling is die alleen in het onderzoek-
slaboratorium wordt verricht. Overleg over deze bepaling 
voor de individuele patiënt is op indicatie mogelijk. 

Extracellulaire antigenen: serum versus liquor
De eerder genoemde onderzoeken kunnen zowel in 
serum als liquor worden verricht (met uitzondering 
van de VGKC-complextest). Van NMDA-receptoran-
tistoffen is bewezen dat de sensitiviteit (en specificiteit) 
van het testen met liquor hoger is dan met serum. De 
sensitiviteit is respectievelijk 100% en 85%.17 Er zijn 
sterke aanwijzingen dat dit ook geldt voor AMPA- en 
GABAb-receptorantistoffen.18,19 Bij een reële verden-
king volstaat serumdiagnostiek derhalve niet om de 
diagnose uit te sluiten. Daarnaast dient een positieve 
serumtest met liquor te worden bevestigd, tenzij het kli-
nisch beeld typisch is. Een uitzondering vormen LGI1-
antistoffen, die juist in serum beter te detecteren zijn 
dan in liquor.20 Recentelijk hebben negatieve liquoruit-
slagen bij 2 patiënten in ons land geleid tot vertraging 
in diagnose en behandeling van anti-LGI1-encefalitis. 
Bij twijfel wordt geadviseerd zowel liquor als serum in 
te sturen, of de keuze te overleggen. 

Seronegatieve auto-immuunencefalitis
Niet bij alle patiënten met een auto-immuunencefalitis 
worden antistoffen aangetoond. Bij een typisch klinisch 
beeld, in combinatie met ondersteunende bevindingen 
bij aanvullend onderzoek, zijn negatieve antistofbe-
palingen onvoldoende om de diagnose te verwerpen. 
Onlangs zijn criteria opgesteld voor seronegatieve lim-
bische encefalitis dan wel waarschijnlijke auto-immuu-
nencefalitis, die bewust strikt zijn gehouden.21 

Tumoranalyse
Bij iedere patiënt met een antistofgemedieerde encefa-
litis is tumoranalyse middels CT van de thorax en het 

abdomen geïndiceerd.22 Bij mannen met antistoffen 
tegen de NMDA-receptor of Ma2 is tevens een echo 
van de testis geïndiceerd.23 Bij vrouwen op vruchtbare 
leeftijd met een anti-NMDA-receptorencefalitis geniet 
een echo of MRI van de ovaria de voorkeur.7,23 Bij anti-
stoffen met een lage tumorassociatie (bijvoorbeeld anti-
LGI1 en GAD65) lijkt eenmalige screening afdoende, 
hoewel dit niet systematisch is onderzocht. Voor anti-
stoffen met een hoge tumorincidentie dient negatieve 
tumorscreening te worden uitgebreid met FDG-PET 
en is herhaling van tumorscreening na 3 tot 6 maanden 
geïndiceerd. FDG-PET is niet geschikt voor de zoek-
tocht naar teratomen of seminomen.22 

Casus 2
Een 24-jarige vrouw wordt naar de spoedeisende 
hulp gebracht vanwege afwijkend gedrag. Sinds en-
kele dagen is zij agressief en sinds vandaag heeft zij 
hallucinaties. Zij had afgelopen week lichte hoofd-
pijn en zij heeft tweemaal gebraakt. Bij neurologisch 
onderzoek wordt een geagiteerde vrouw gezien met 
een milde afasie. Bloedonderzoek en CT-hersenen 
zijn normaal. In de liquor is een milde lymfocy-
taire pleiocytose (30 cellen/mm3) met een verhoogd 
totaal eiwit (0,65 mg/l). Zij wordt opgenomen en 
behandeld met aciclovir, tot een herpesencefalitis 
wordt uitgesloten. 
In de dagen erop verergeren de stoornissen van 
gedrag en geheugen en krijgt zij tonisch-clonische 
insulten. Na een week wordt zij met een bewust-
zijnsdaling en hypoventilatie overgeplaatst naar de 
intensive care.  Aldaar heeft zij frequente dyski-
nesieën in het gelaat. In serum en liquor worden  
NMDA-receptorantistoffen aangetoond. Een gy-
naecologische echo toont een ovariumteratoom. 
Het teratoom wordt verwijderd en de patiënte 
wordt op de intensive care behandeld met eerste- 
en later tweedelijns immuuntherapie. Na enkele 
weken verbetert haar klinisch beeld. 

Achtergrond 
De NMDA-receptor is een glutamaatreceptor in 
het brein. Antistoffen veroorzaken zowel disfunc-
tie van de receptoren als afname van het aantal 
receptoren op het membraanoppervlak. In vitro is 
bewezen dat dit proces reversibel is.6 80% van de 
patiënten is vrouw, met name in de vruchtbare leef-
tijd, en de helft van hen heeft een ovariumteratoom. 
Het teratoom bevat NMDA-receptoren, hetgeen 
de antistofproductie uitlokt. Ruim de helft van de 
patiënten heeft prodromale, griepachtige verschijn-



2

Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 117  -  nr. 2 - juni 2016 85

selen. Daarna ontwikkelen patiënten stoornissen 
van gedrag en geheugen, psychiatrische sympto-
men, afasie, insulten, slaapstoornissen en vaak be-
wegingsstoornissen. 75% van de patiënten komt op 
de intensive care vanwege autonome stoornissen en 
centrale hypoventilatie. Snelle behandeling met im-
muuntherapie is gerelateerd aan een betere uitkomt. 
Ondanks de ernst van het ziektebeeld functioneert 
80% van de patiënten na 2 jaar zelfstandig (mRS 
0-2). Overigens is een derde van de patiënten op de 
kinderleeftijd. Bij hen wordt meestal geen tumor ge-
vonden, en vaak staan insulten en stereotiepe bewe-
gingen in het begin van de ziekte op de voorgrond.7 

Therapie
Tumorbehandeling
Bij tumorpatiënten wordt aangenomen dat de immuun-
respons wordt uitgelokt doordat de tumor een eiwit tot 

expressie brengt dat normaliter alleen in of op neuro-
nen voorkomt, zoals het Hu-eiwit. Het wegnemen van 
de tumor is vereist om de immuunreactie te onderdruk-
ken. Dit geldt ook voor tumoren die niet maligne zijn, 
zoals benigne ovariumteratomen. Overigens kan een 
eenmaal gestarte immuunrespons ook na verwijdering 
van de tumor op gang blijven.7,24  

Immuuntherapie 
Het effect van immuuntherapie bij patiënten met anti-
stoffen tegen een intracellulair antigen, met name Hu, 
Yo en CV2, is beperkt. In gunstige gevallen stabiliseert 
het neurologische beeld. Een uitzondering daarop zijn 
de Ma2-antistofgerelateerde ziekten, waarbij een derde 
van de patiënten verbetering laat zien. Deze relatief 
goede respons op immuuntherapie met tumorbehan-
deling wordt met name gezien bij jonge mannen met 
een testistumor.23 Ook van patiënten met amfifysine-
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antistoffen is recentelijk verbetering op immuunthera-
pie beschreven.25 

Bij patiënten met antistoffen tegen een extracellulair 
eiwit is immuuntherapie doorgaans wel zinvol. Het 
behandeladvies is gebaseerd op ervaring en patiënten-
series, aangezien gerandomiseerde studies ontbreken. 
Anti-NMDA-receptorencefalitis is veruit het best be-
studeerd. In een serie van 500 patiënten was immuun-
therapie of tumorbehandeling, evenals een vroege start 
van behandeling, geassocieerd met een betere uitkomst. 
Bij falen van eerstelijnsbehandeling was tweedelijnsthe-
rapie zinvol.7 
Bij anti-NMDA-receptorencefalitis is het advies direct 
methylprednisolon (MP) en intraveneuze immunoglo-
bulines (IVIg) te starten (zie Figuur 3A, pagina 85). 
IVIg kan worden vervangen door plasmaferese, maar 
gezien de beperkte beschikbaarheid en bijwerkingen bij 
onrustige patiënten wordt dit minder toegepast. Indien 
eerstelijnsbehandeling leidt tot vlotte verbetering, wordt 
geadviseerd MP na 4 en 8 weken te herhalen ter voor-
koming van een recidief. Indien eerstelijnstherapie geen 
vlotte verbetering geeft, wordt na 2 weken gestart met 
een combinatie van rituximab en cyclofosfamide.7,26

Het advies bij encefalitis met andere dan anti-NMDA-
receptorantistoffen wijkt enigszins af (zie Figuur 3B, 
pagina 85), vooral vanwege minder fulminant beloop 
en/of noodzaak tot langdurige behandeling. In eerste 
instantie wordt gestart met MP of IVIg (of plasmafe-
rese). Bij patiënten die geen tumor hebben en antistoffen 
met hoge recidiefkans of chroniciteit wordt geadviseerd 
aansluitend orale steroïden te starten. Indien deze on-
derhoudstherapie voor langere tijd nodig is, moet tijdig 
een steroïdspaarder worden toegevoegd, bijvoorbeeld 
azathioprine of mycofenolzuur. Enkele weken later kan 
worden gestart met de afbouw van prednison om de 
bijwerkingen op lange termijn te beperken. Als de ver-
wachting is dat steroïden langer dan 3 maanden worden 
gebruikt, dient osteoporoseprofylaxe te worden over-
wogen.27 Het effect van eerstelijnstherapie kan binnen 
enkele dagen merkbaar zijn, maar pas na 3 tot 4 weken 
is het maximale effect te beoordelen. Bij tijdelijke verbe-
tering kan de kuur worden herhaald en bij onvoldoende 
effect kan worden gekozen voor een ander middel uit de 
eerste lijn, of overstap naar tweedelijnsbehandeling met 
rituximab, cyclofosfamide of een combinatie van beide.

Casus 3
Een 64-jarige man komt tweemaal in 10 dagen op 
de spoedeisende hulp vanwege een secundair gege-
neraliseerd insult. Vanaf het eerste insult heeft de 
patiënt subtiele gedragsveranderingen. De liquor 

toont een milde pleiocytose en op het EEG wor-
den epileptiforme afwijkingen gezien vanuit links 
temporaal. Een MRI van de hersenen is normaal. 
De patiënt wordt behandeld met anti-epileptica. 
Een week later wordt hij opgenomen vanwege een 
status epilepticus. Tijdens de opname heeft patiënt 
nog driemaal een epileptische aanval. Hij ontwik-
kelt forse geheugenstoornissen en heeft hallucina-
ties. Zijn gedrag is wisselend agressief en apathisch. 
Aanvullend onderzoek toont geen aanwijzingen 
voor een infectie of vasculitis. In afwachting van 
antistofbepalingen wordt een CT-thorax/abdomen 
verricht, waarop een afwijking in de long wordt ge-
zien. Het longbiopt toont een kleincellig longcarci-
noom. Serum en liquor tonen antistoffen tegen de 
GABAb-receptor. 

Achtergrond 
Antistoffen tegen de GABAb-receptor veroorzaken 
een limbische encefalitis, waarbij (refractaire) epilep-
tische insulten op de voorgrond staan. Ruim de helft 
van de patiënten heeft een kleincellige longtumor. 
Patiënten met een tumor zijn ouder (mediaan 68 
jaar) dan patiënten zonder tumor (mediaan 39 jaar). 
De neurologische symptomen reageren doorgaans 
goed op immuuntherapie en tumorbehandeling.19 
In de differentiaaldiagnose van een patiënt met 
een limbische encefalitis en kleincellige longtumor 
staat ook een anti-Hu-encefalitis. Deze onconeura-
le antistoffen zijn een marker voor de neurologische 
ziekte en zijn niet direct pathogeen. Patiënten met 
een Hu-encefalitis kunnen betrokkenheid hebben 
van het cerebellum, de hersenstam en/of het lim-
bische systeem, maar meer dan de helft van de pa-
tiënten presenteert zich met een sensorische neuro-
pathie. Behandeling met immuuntherapie is slechts 
bij enkele patiënten zinvol, maar tumorbehande-
ling kan leiden tot stabilisatie van het neurologisch 
beeld. De mediane overleving is 1 jaar.3,28

Conclusie
De patiëntkarakteristieken en symptomen van een en-
cefalitis verschillen per antistof. Als het aanvullende 
onderzoek niet afwijkend is, sluit dat een antistofgeme-
dieerde encefalitis niet uit. Met de juiste laboratorium-
bepaling kunnen de antistoffen betrouwbaar worden 
getest. Herkenning van het klinische beeld is essentieel, 
omdat veel antistofgemedieerde encefalitiden behan-
delbaar zijn met immuuntherapie. Hoewel niet alle an-
tistoffen een sterke tumorassociatie hebben, is screening 
bij alle patiënten geïndiceerd. 
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Vlotte diagnostiek van antistofgemedieerde encefalitis is essentieel, omdat veel syndromen behandel-

baar zijn met immuuntherapie.

2. Leeftijd, geslacht, kernsymptomen en de aan- of afwezigheid van een tumor zijn richtinggevend voor de 

waarschijnlijkheidsdiagnose.

3. Bij een deel van de patiënten laat het aanvullende onderzoek (MRI hersenen, EEG, liquor) geen afwijkin-

gen zien.

4. De sensitiviteit en specificiteit van laboratoriumtesten in liquor en serum verschillen per antistof. De keuze 

voor het juiste materiaal is essentieel voor een betrouwbare uitslag. 

5. Bij alle patiënten is tumorscreening geïndiceerd.

6. Behandeling is maatwerk, waarbij een agressievere behandeling zinvol is, maar regelmatig ook geduld 

nodig is voor de lange termijn.

Contact en lopende studies
Antistofdiagnostiek kan via de volgende link worden 
aangevraagd: http://www.erasmusmc.nl/immunologie/
diagnostics/lmi.diagnostiekbep/. Voor deze bepalingen 
kan worden overlegd met het Laboratorium Medische 
Immunologie per e-mail (m.schreurs@erasmusmc.nl) 
of telefoon (010-7044609).
Voor informatie over lopende studies of voor patiënten-
overleg kunt u contact opnemen met de auteurs per e-
mail (m.titulaer@erasmusmc.nl / p.sillevissmitt@eras-
musmc.nl) of telefoon (010-7030864). 

Lopende studies: 
- antistofdiagnostiek bij kinderen met verdenking au-

to-immuunencefalitis (CHANCE)
- antistofdiagnostiek bij volwassenen met status epilep-

ticus (ACES)
- antistofdiagnostiek bij volwassenen met (snel progres-

sieve) dementie (PARADE)
- natalizumab bij de behandeling van het Hu-syndroom
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