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Paraneoplastic cerebellar degeneration: prelude of recurrent ovarian cancer 

drs. J.S. de Maar1 en drs. B.B.M. Suelmann2

Paraneoplastische cerebellaire 
 degeneratie: voorbode van een recidief 
ovariumcarcinoom

SAMENVATTING 
Paraneoplastische cerebellaire degeneratie is het 
meest voorkomende paraneoplastische neurologi-
sche syndroom. Bij de helft van de patiënten zijn an-
ti-Yo-antistoffen aanwezig, waarbij een associatie 
bestaat met ovarium- en mammacarcinoom. Bij onze 
patiënte ging het ontstaan van paraneoplastische ce-
rebellaire degeneratie vooraf aan een tumorrecidief. 
Diagnose van een paraneoplastisch neurologisch 
syndroom moet dan ook aanleiding zijn tot aanvul-
lend onderzoek naar een onderliggende tumor. Het 
type antistoffen kan hierbij richting geven. Behande-
ling van de primaire tumor is essentieel bij het streven 
naar verbetering of stabilisatie van neurologische 
symptomen, voordat irreversibel verlies van Purkin-
je-cellen is opgetreden. Toekomstig onderzoek zal 
moeten uitwijzen of immuunmodulerende therapie in 
een vroeg stadium de prognose kan verbeteren.
(NED TIJDSCHR ONCOL 2018;15:90-5)

SUMMARY
Paraneoplastic cerebellar degeneration is the most 
common paraneoplastic neurological syndrome. In 
half of the patients anti-Yo antibodies are present, 
which is associated with ovarian and breast cancer. 
In our patient, the development of paraneoplastic 
cerebellar degeneration preceded a tumor recurren-
ce. Therefore, diagnosis of a paraneoplastic neurolo-
gical syndrome should trigger diagnostic procedu-
res in order to detect the underlying tumor. The type 
of antibodies can lead this search in the right directi-
on. Treatment of the primary tumor is essential when 
aiming for improvement or stabilization of neurologi-
cal symptoms, before irreversible loss of Purkinje 
cells has occurred. Future research will have to de-
termine whether early-stage immune modulating 
therapy can improve the prognosis.
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INLEIDING
Paraneoplastische neurologische syndromen (PNS) zijn 
zeldzame, vaak immuungemedieerde aandoeningen die ont
staan als complicatie van kanker, zonder dat er sprake is van 
directe invasie van het zenuwstelsel door kankercellen.1 PNS 

komen voor bij ongeveer 0,01% van de kankerpatiënten.2 Pa
raneoplastische cerebellaire degeneratie (PCD) is met 24,3% 
het meest voorkomende subtype van PNS, dat samenhangt 
met een omvangrijk verlies van Purkinjecellen en ontste
kingsinfiltraten in het cerebellum.3,4 



JA ARGANG15MEI2018

91

In dit artikel beschrijven wij een casus van paraneoplasti
sche cerebellaire degeneratie als voorbode van een recidief 
ovariumcarcinoom, waarbij de diagnostiek en behandeling 
aan bod zullen komen. 

ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 68jarige vrouw, bij wie in 2016 een stadium IIIc ovari
umcarcinoom werd gediagnosticeerd, presenteerde zich 16 
maanden na de laatste chemotherapie op de polikliniek on
cologie in verband met balans en evenwichtsstoornissen. 
De voorgeschiedenis vermeldde onder andere hypertensie, 
coronairlijden, longembolieën en meerdere TIA’s. Voor het 
ovariumcarcinoom was zij behandeld met neoadjuvante 
chemotherapie gevolgd door een complete ‘debulking’ en 
adjuvante chemotherapie met carboplatine en paclitaxel.
Ten tijde van de chemotherapie had patiënte klachten ont
wikkeld van neuropathie van de handen en voetzolen, pas
send bij paclitaxel, die enkele maanden na afronding van de 
chemotherapie geleidelijk verbeterden. Op het moment van 
presentatie bleken gevoelsstoornissen van de voeten weer 
sterk te zijn toegenomen. Daarnaast was er sprake van disba
lans met loopstoornissen en steeds vaker vallen als gevolg. 
De klachten leken aanvankelijk samen te hangen met gaba
pentine, dat door de neuroloog was gestart in verband met 

‘restless legs’. Patiënte had geen hoofdpijn, misselijkheid of 
braken, buikpijn of toegenomen buikomvang bemerkt. Bij 
neurologisch onderzoek was een breed gangspoor zichtbaar 
met een duidelijke disbalans van de romp, zonder krachts of 
sensibiliteitsverlies van de extremiteiten. Laboratoriumon
derzoek toonde geen elektrolytstoornissen, bloedbeeldafwij
kingen, afwijkende vitaminewaarden, aanwijzingen voor hy
pothyreoïdie of verhoogd CA125. Patiënte drinkt geen 
alcohol. De neuroloog kon geen duidelijk substraat vinden 
voor de klachten, behoudens neuropathie na chemotherapie. 
CTabdomen toonde geen aanwijzingen voor een tumorreci
dief. Gabapentine werd gestaakt en drie weken daarna leken 
de klachten iets te verbeteren: patiënte kon met een stok 
weer stukken lopen zonder te vallen. De subjectieve sensibi
liteitsstoornissen van de voeten bleven echter bestaan.
Vier weken hierna ontstonden acuut nieuwe klachten van 
hoofdpijn, draaiduizeligheid, toename van disbalans, dys
arthrie en diplopie. Bij lichamelijk onderzoek werd een hel
dere en adequate vrouw gezien met een dysarthrische spraak, 
zonder afasie en zonder meningeale prikkeling, waarbij de 
hersenzenuwen intact waren. Er was geen sprake van parese 
van de extremiteiten, maar de achillespees en kniepees
reflexen waren niet opwekbaar, de biceps en tricepspees
reflexen laag opwekbaar en de voetzoolreflex verliep beider

TABEL 1. Diagnostische criteria voor paraneoplastische neurologische syndromen.5

’Definite PNS’

1 Een klassiek syndroom en het ontwikkelen van kanker binnen vijf jaar van de diagnose van de neurologische 
aandoening

2 Een niet-klassiek syndroom dat verdwijnt of significant verbetert na kankerbehandeling zonder aanvullende im-
muuntherapie, gegeven dat het syndroom niet onderhevig is aan spontane remissie

3 Een niet-klassiek syndroom met onconeurale antistoffen (al dan niet goed-gekarakteriseerd) en het ontwikkelen 
van kanker binnen vijf jaar van de diagnose van de neurologische aandoening

4 Een neurologisch syndroom (klassiek of niet) met goed-gekarakteriseerde onconeurale antistoffen (anti-Hu, Yo, 
CV2, Ri, Ma2 of amphiphysin), zonder diagnose van kanker

‘Possible PNS’

1 Een klassiek syndroom, geen onconeurale antistoffen, geen diagnose van kanker, maar een hoog risico op een 
onderliggende tumor

2 Een neurologisch syndroom (klassiek of niet) met gedeeltelijk gekarakteriseerde onconeurale antistoffen en geen 
diagnose van kanker

3 Een niet-klassiek syndroom, geen onconeurale antistoffen en de aanwezigheid van kanker binnen twee jaar van 
de diagnose

Tabel aangepast op basis van Graus, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:1135-40.
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zijds volgens Babinski. Er was een fors gestoord gangspoor 
met inversie van beide voeten en instabiel uitstappen. De 
proef van Romberg was positief met een valneiging naar ach
ter en de vibratiezin in de benen was gestoord. Laboratorium
onderzoek toonde ook nu geen afwijkingen. MRIhersenen 
toonde geen aanwijzingen voor intracerebrale of leptome
ningeale metastasen en geen verse infarcering of bloeding.  
Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan een cerebellaire 
oorzaak van de klachten, mogelijk op basis van een paraneo
plastisch cerebellair syndroom, danwel een medicamen
teuze, autoimmuungerelateerde of infectieuze oorzaak.
Serologie naar Borrelia Burgdorferi, HIV, TBC en lues bleek 
negatief. Een liquorpunctie vertoonde een forse lymfomono
cytaire reactie, met een leukocytengetal van 44 x 106/l (nor
maalwaarde 03 x 106/l) , waarvan 92% lymfocyten (070%) 
en 0,85 g/l totaaleiwit (0,000,40 g/l). Er werden geen ma
ligne cellen gezien en liquor en bloedkweken waren nega
tief. De niet met PCD geassocieerde antistoffen antiGAD, 
CASPR2, VGKC, antiTPO, antiDGP en antiGQ1b waren 
negatief, net als de onconeurale antistoffen Hu, Ma1, Tr, 
CV2 en VGCC. AntiYo bleek positief, waarmee de diagnose 
paraneoplastische cerebellaire degeneratie kon worden ge
steld. Intussen bleek CA125 te zijn opgelopen naar 132 U/
ml en toonde een CTabdomen een tumorrecidief in het 
kleine bekken met omliggende lymfadenopathie, peritonea
le metastasen en een vergrote bijnier links. Bij herbeoorde
ling van de eerdere CT bleken enkele retroperitoneale lymfe
klieren toen al licht vergroot, maar deze werden toen niet als 
pathologisch beschouwd. Gezien de snelle progressie van 
klachten werd gestart met intraveneus methylprednisolon 
(1.000 mg) en immuunglobuline (KIOVIG 0,4 gram/kg) ge
durende vijf dagen. Na vier dagen behandeling namen diplo
pie en dysarthrie subtiel af, maar de balansstoornissen en 
duizeligheid bleven bestaan. Na een week werd ook behan
deling voor het recidief ovariumcarcinoom gestart met beva
cizumab, carboplatine en gemcitabine. Inmiddels heeft pati

ente twee volledige chemokuren gehad en kan zij met behulp 
van een rollator weer kleine stukjes lopen, zij blijft nog wel 
ADLafhankelijk. De dysarthrie is nog mild aanwezig, maar 
de diplopie en duizeligheid zijn volledig verdwenen.

BESCHOUWING
De diagnose paraneoplastisch neurologisch syndroom 
(PNS) wordt gebaseerd op drie criteria (zie Tabel 1):5 
1. Ontstaan van kanker binnen vijf jaar vanaf de neurologi
sche diagnose. 
2. Aanwezigheid van een klassiek paraneoplastisch syn
droom (zie Tabel 2). 
3. Aanwezigheid van goedgekarakteriseerde onconeurale 
antistoffen (antiHu, antiYo, antiCV2, antiRi, antiMa2 en 
antiamphiphysin) (zie Tabel 3 op pagina 93).
Bij bovengenoemde patiënte werd de diagnose gesteld op ba
sis van het klassieke syndroom van subacute cerebellaire de
generatie (SCD) en de goedgekarakteriseerde antistof antiYo. 
Uiteindelijk bleek er ook sprake van een tumorrecidief, dat 
enkele weken eerder nog niet was gezien op CT.
Het klassieke syndroom van SCD wordt gekenmerkt door 
het ontstaan van een pancerebellair syndroom binnen 12 
weken, zonder overmatige cerebellaire atrofie op MRI, waar
bij de symptomen significant effect hebben op leefstijl of 
volledige onafhankelijkheid beperken.5 Gedurende enkele 
weken tot maanden ontstaat matige tot ernstige cerebellaire 
ataxie met betrokkenheid van romp en/of ledematen, dys
arthrie en nystagmus. Wazig zien, oscillopsie en opsoclonus 
komen voor. Soms zijn er prodromale symptomen zoals 
griep achtige klachten, duizeligheid, misselijkheid en braken. 
De neurologische symptomen stabiliseren zich over het alge
meen binnen zes maanden. Kleincellige longtumoren, ovari
umcarcinoom, mammacarcinoom en morbus Hodgkin zijn 
het meest geassocieerd met PCD.3,4,6

De liquor is bij 8893% van de patiënten afwijkend met pleio
cytose, een hoog eiwitniveau en/of oligoklonale banden.7,8 

TABEL 2. Paraneoplastische syndromen van het centraal zenuwstelsel.5

Klassieke syndromen Niet-klassieke syndromen

• Encefalomyelitis
• Limbische encefalitis
• Subacute cerebellaire degeneratie
• Opsoclonus-myoclonus

• Hersenstam-encefalitis
• Neuritis optica
• Kanker-geassocieerde retinopathie
• Melanoom-geassocieerde retinopathie
• ‘Stiff person’-syndroom
• Necrotiserende myelopathie
• Motorneuronziekten

Tabel aangepast op basis van Graus, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:1135-40.
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‘Magnetic resonance imaging’ (MRI) is meestal niet afwij
kend, maar helpt bij het uitsluiten van alternatieve diagno
sen. In een later stadium komt cerebellaire atrofie voor. Oe
deem van de cerebellaire cortex en diffuse signaalverandering 
in de cerebellaire hemisferen is beschreven.9,10 
Verschillende antistoffen tegen neurale antigenen kunnen 
voorkomen in serum en liquor (zie Tabel 3). De meest voor
komende, antiYo, ook wel ‘Purkinje cell cytoplasmic anti

body type 1’ (PCA1), wordt gevonden bij 50% van de 
PCDpatiënten.6 AntiYo bindt zich in Purkinjecellen aan 
antigenen, zoals ‘cerebellar degenerationrelated protein 2’ 
(CDR2).11 Overexpressie van CDR2 komt voor bij ovarium 
en mammacarcinoom en verlies van immuuntolerantie voor 
dit eiwit als onderdeel van een antitumorimmuunrespons, 
zou de trigger kunnen zijn tot productie van antiYo.1214 
AntiYopositieve PCD is in de meerderheid geassocieerd 

TABEL 3. Antistoffen beschreven bij paraneoplastische cerebellaire degeneratie.4,19,24

Voorkomen bij 
patiënten met 
PCD (%) 

Geassocieerde  
maligniteiten

Respons op immuun-
modulerende therapie

Respons op tumor-
behandeling

Goed gekarakteriseerde antistoffen

Anti-Yo 
(PCA-1)

53% Gynaecologisch (meest 
ovarium), mamma

Slecht Meestal slecht

Anti-Hu 
(ANNA-1)

15% Kleincellige tumoren 
(meestal long), neuro- 
endocriene tumoren, 
myxoïd chondrosarcoom

Verbetering in enkele ge-
vallen

Verbetering in enkele 
gevallen

Anti-Ri 
(ANNA-2)

2% Mamma, kleincellig long-
carcinoom

Goed bij sommige patiënten Goed bij sommige 
 patiënten

Anti-CV2 
(CRMP-5)

4% Kleincellige tumoren 
(vooral long), thymoom

Onbekend Ja (1 casus)

Anti-Ma2 
(Anti-Ta)

2% Testis- of andere kiem-
celtumoren, niet-klein-
cellig longcarcinoom, 
overige

Goed bij mannen <40 
jaar met testis- en andere 
kiemceltumoren wanneer 
toegevoegd aan antitu-
mortherapie

Goed bij mannen <40 
jaar met testis- en andere 
kiemceltumoren wanneer 
toegevoegd aan immuun-
modulerende therapie

Anti- 
amphiphysin

Onbekend Mamma, kleincellig long-
carcinoom, overige

Meestal slecht, enkele ge-
vallen van verbetering

Meestal slecht, enkele 
gevallen van verbetering

Gedeeltelijk gekarakteriseerde antistoffen

Anti-Tr 
(PCA-Tr / 
anti-2DNER)

5% Morbus Hodgkin Meestal slecht, enkele ge-
vallen van verbetering

Waarschijnlijk slecht, 
enkele gevallen van ver-
betering

Anti-VGCC 2% Thymoom, mamma, 
long, overige

Ja Onbekend

Anti-mGluR1 Onbekend Morbus Hodgkin Onbekend Onbekend

Anti-Zic4 Onbekend Kleincellig longcarcinoom Onbekend Onbekend

Tabel aangepast op basis van:

Dalmau, et al. Lancet Neurol 2008;7(4):327-40.

Greenlee, et al. Curr Treat Options Neuro 2010;12(3):212-30.

Mitoma, et al. Cerebellum Ataxias 2017;4:16.
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met ovarium, mamma of endometriumcarcinoom, hoewel 
het ook wordt beschreven bij longcarcinoom, gastrointesti
nale adenocarcinomen en prostaatcarcinoom.15 In de studie 
van Monstad et al. bleek 2,3% van 557 patiënten met ovari
umcarcinoom en 1,6% van 253 patiënten met mammacarci
noom positief voor antiYo, maar daarvan had slechts 11,8% 
ook PCD.16 Bij 18,3% van de patiënten met PNS worden 
geen onconeurale antistoffen gevonden.3 
De diagnostiek bij verdenking op PCD heeft twee doelen: 
het uitsluiten van andere diagnosen en het vinden van een 
onderliggende maligniteit. 
In de differentiaaldiagnose van een subacuut ontstaan cere
bellair syndroom moet worden gedacht aan nietparaneo
plastische vormen van autoimmuun cerebellaire ataxie zoals 
glutenataxie of anti‘glutamic acid decarboxylase’ (anti 
GAD) geassocieerde cerebellaire degeneratie, virale cerebel
litis, de ziekte van Creutzfeldt Jakob of demyeliniserende 
ziekte als multipele sclerose. Vitaminedeficiënties, alcohola
busus en medicatietoxiciteit dienen te worden uitgesloten. 
Tevens moeten andere kankergerelateerde oorzaken wor
den overwogen, zoals cerebellaire of leptomeningeale meta
stasen en toxiciteit van eerdere systeemtherapie. Cytarabine, 
capecitabine, 5fluorouracil, hexamethylmelamine, nelara
bine, oxaliplatine, procarbazine en vincristine kunnen cere
bellaire disfunctie veroorzaken.17 Bij 62% van de PCDpati
enten is de maligniteit op het moment van presentatie nog 
niet bekend.3,6 Het ontstaan van een PNS kan, zoals bij onze 
patiënt, wijzen op een nog niet ontdekt recidief. Bij 84% van 
de patiënten met PCD met antistoffen wordt uiteindelijk 

kanker ontdekt.6 Het type antistoffen kan richting geven aan 
de aard van de onderliggende maligniteit, maar ook in afwe
zigheid van antistoffen dient bij klassieke PNS naar een tu
mor te worden gezocht. Wanneer deze niet wordt gevonden, 
moet followup worden overwogen.

De behandeling van PNS is voornamelijk in ‘case reports’ en 
retrospectieve series beschreven. Behandeling van de onder
liggende maligniteit staat voorop. In een retrospectieve ana
lyse van PNSpatiënten was tumorbehandeling als enige ge
associeerd met stabilisatie of verbetering van neurologische 
symptomen.18 In een andere studie van 50 PCDpatiënten 
viel op dat bij elk van de zeven patiënten die neurologische 
verbetering lieten zien complete remissie was bereikt. In de 
gehele groep kon na het stabiliseren van de ziekte slechts 
34% lopen, maar de uitkomst was het slechtst bij patiënten 
met antiYoantistoffen: 79% van hen bleef bedlegerig.6 
Naast tumorgerichte behandeling wordt immuunmodule
rende therapie toegepast, waarbij corticosteroïden, intrave
neus immuunglobuline (IgG) en cyclofosfamide het meest 
zijn beschreven, met wisselend maar over het algemeen be
perkt resultaat. Van rituximab en tacrolimus zijn enkele po
sitieve resultaten bekend. Het is aannemelijk dat behande
ling vroeg in de ziekte, wanneer er nog zo min mogelijk 
irreversibele schade door verlies van Purkinjecellen is opge
treden, het meest effectief is.19,20 Met intraveneus immuun
globuline, dat ook bij onze patiënte werd toegepast, is enkele 
malen verbetering of stabilisatie bereikt.21 In een retro
spectieve studie van 17 PNSpatiënten, waaronder zeven 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Subacute cerebellaire degeneratie is het meest voorkomende klassieke syndroom van de paraneoplas-
tische neurologische syndromen en wordt gekenmerkt door een subacuut pancerebellair syndroom en 
verlies van Purkinje-cellen.

2 Anti-Yo-antistoffen kunnen in de helft van de gevallen van paraneoplastische cerebellaire degeneratie 
worden aangetoond en zijn meestal geassocieerd met ovariumcarcinoom of mammacarcinoom.

3 Bij de verdenking op een paraneoplastisch neurologisch syndroom, waarbij nog geen onderliggende 
maligniteit is gevonden, kan de diagnose ‘definite PNS’ volgens de diagnostische criteria worden beves-
tigd met het aantonen van goed-gekarakteriseerde onconeurale antistoffen (anti-Hu, Yo, CV2, Ri, Ma2 of 
amphiphysin).

4 Paraneoplastische cerebellaire degeneratie kan wijzen op een nog niet gediagnosticeerde maligniteit of 
een tumorrecidief en is daarom reden voor aanvullend onderzoek. Het type antistoffen kan een aanwij-
zing zijn voor de tumorlocatie.

5 Paraneoplastische cerebellaire degeneratie is een reden voor het behandelen van de onderliggende 
tumor. In een vroeg stadium kan dit zorgen voor verbetering of stabilisatie van de neurologische sympto-
men. De rol van immuunmodulerende therapie is nog onzeker.



JA ARGANG15MEI2018

95
 antiYoPCDpatiënten, die werden behandeld met de com
binatie van intraveneus immuunglobuline, cyclofosfamide 
en methylprednisolon trad bij slechts drie patiënten, die bij 
aanvang minder ernstige beperkingen hadden, stabilisatie 
op.22 In een prospectieve studie van 20 patiënten met PNS 
met antistoffen en progressieve symptomen die korter dan 
een jaar bestonden, zorgde plasmaferese gecombineerd met 
cyclofosfamide of met conventionele antineoplastische the
rapie bij 50% van de patiënten voor een afname van beper
kingen.23 
Wij adviseren in het geval van een paraneoplastisch neuro
logisch syndroom op korte termijn te starten met het behan
delen van de onderliggende tumor en om daarnaast im
muunmodulerende therapie vroeg in het beloop te 
overwegen, hoewel de voordelen hiervan zeker niet vast
staan. Wanneer symptomen langere tijd bestaan, lijkt de 
kans op neurologische verbetering door immuunmodule
rende therapie gering. Snelle herkenning van de diagnose 
paraneoplastisch neurologisch syndroom is daarom van 
groot belang. Prospectief onderzoek is nodig om de behan
delmogelijkheden tegen elkaar af te wegen. 

CONCLUSIE
Bij elke patiënt met onverklaarde neurologische symptomen 
moet een paraneoplastisch neurologisch syndroom worden 
overwogen. Paraneoplastische cerebellaire degeneratie kan 
een uiting zijn van een tumorrecidief dat pas later aan het 
licht komt.
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