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‘Dancing eyes-dancing feet syndrome’, also known as opsoclonus-myoclo-
nus syndrome as the first presentation of small cell lung carcinoma 

drs. P.M.J. Plomp1, dr. E.A. Kastelijn2, drs. S.W.A. van Haarlem2 en dr. F.M.N.H. Schramel2 

‘Dancing eyes-dancing feet syndro-
me’ oftewel opsoclonus-myoclonus- 
syndroom als eerste uiting van een 
kleincellig longcarcinoom

SAMENVATTING 
Het ‘dancing eyes-dancing feet syndrome’, oftewel 
het opsoclonus-myoclonus-syndroom (OMS), is een 
zeldzaam klinisch syndroom met een combinatie van 
het subacuut ontstaan van een oogbewegingsstoor-
nis (opsoclonus), onvrijwillige spierbewegingen (myo-
clonus) en ataxie. Het syndroom heeft een beperkte 
differentiaaldiagnose en kan onder andere als een 
paraneoplastisch verschijnsel de eerste presentatie 
van een maligniteit zijn. Serologie naar autoantilicha-
men kan bijdragend zijn, maar is meestal negatief. 
Verder onderzoek naar een onderliggend ziektebeeld 
en vroege start van een behandeling zijn essentieel 
voor de langetermijnprognose van de neurocognitie-
ve klachten. De hieronder beschreven casus illus-
treert een eerste presentatie van een kleincellig long-
carcinoom door middel van het OMS.
(NED TIJDSCHR ONCOL 2018;15:218-22)

SUMMARY
The ‘dancing eyes-dancing feet syndrome’, also 
known as the opsoclonus-myoclonus syndrome 
(OMS), is a rare clinical condition consisting of a 
combination of the subacute emergence of an eye 
movement disorder (opsoclonus), involuntary mus-
cle movements (myoclonus) and ataxia. This syndro-
me has a limited differential diagnosis and can be 
the first presentation of a malignancy as a paraneo-
plastic syndrome. Determination of auto-antibodies 
can be helpful, but is usually negative. OMS urges 
further investigation to a causative clinical condition 
and early start of treatment is essential for the long-
term neurocognitive outcome. The case described 
below illustrates a first presentation of a small cell 
lung carcinoma by means of OMS.
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INLEIDING
Het opsoclonus-myoclonus-syndroom (OMS) is een combi-
natie van klinische verschijnselen bestaande uit een oogbe-
wegingsstoornis (opsoclonus), onvrijwillige spierbewegin-
gen (myoclonus) en ataxie. Het is een zeldzame klinische 
diagnose die de differentiaaldiagnose snel beperkt en moet 

leiden tot een vergaande ‘work-up’ naar een onderliggend 
ziektebeeld gevolgd door een eventuele behandeling. Deze 
casusbeschrijving is een goed voorbeeld van een patiënt die 
zich met een OMS als een paraneoplastisch verschijnsel pre-
senteert als eerste uiting van een kleincellig longcarcinoom. 
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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 52-jarige vrouw met hypertensie en nicotine-abusus in 
de voorgeschiedenis presenteerde zich op de spoedeisende 
hulp in verband met houdingsafhankelijke draaiduizelig-
heid. Patiënte ervaarde sinds 10 dagen deze klachten, ge-
paard gaand met misselijkheid en braken. Er was verder 
sprake van visusstoornissen in de vorm van dubbelzien en 
een probleem met focussen, alsook van een coördinatiepro-
bleem met het lopen, wat zich uitte in een brede gang en 
valneiging. Patiënte ontwikkelde gedurende de opname afa-
sie waarbij zij beter Engels sprak dan Nederlands. Patiënte 
heeft in het verleden in Australië gewoond. 
Bij lichamelijk onderzoek werd een matig zieke vrouw gezien 
met snelle, onregelmatige rotatoire, horizontale en verticale 
oogbewegingen in combinatie met enige ataxie met een af-
wijkende top-neusproef. Er was geen sprake van een stoor-
nis in de sensibiliteit, kracht of reflexen. Verder neurologisch 
en algemeen lichamelijk onderzoek toonde geen afwijkingen. 

Het laboratoriumonderzoek toonde geen significante afwij-
kingen. Er werd zowel een CT- als MRI-hersenen verricht, 
die geen bloedingen, recente ischemie of andere revelante 
afwijkingen toonden. 
Door de combinatie van de atypische oogbewegingen, draai-
duizeligheid, ataxie en het ontbreken van intracraniële pa-
thologie op de beeldvorming, werd gedacht aan OMS, mo-
gelijk in het kader van een paraneoplastisch verschijnsel. 
Een CT-thorax/abdomen werd verricht, die een voor malig-
niteit verdachte afwijking van 28 mm in de hilus van de 
linkerlong toonde (zie Figuur 1). Een aanvullende FDG-PET-
scan liet intense FDG-opname ter plaatse van deze afwij-

king zien, zonder verdere lymfeklier- of afstandsmetastasen 
(zie Figuur 2). Hierna werden paraneoplastische autoanti-
stoffen ingezet waarbij de titer voor anti-Hu zwak verhoogd 
bleek te zijn (1:400, normaal niet detecteerbaar). Vervolgens 
werd een bronchoscopie met EBUS verricht, waarbij een 
massa met directe doorgroei in klierstation 11 van de linker-
bovenkwab werd gezien waaruit biopten werden afgeno-
men. De pathologie liet een celbeeld zien passend bij een 
kleincellig longcarcinoom (SCLC) cT1cN1M0, stadium IIB 
(8ste TNM).

FIGUUR 1. CT-opname van de thorax in mediastinale setting. Er bevindt zich contrast intraveneus. Figuur 1A betreft een 

transversale opname van de CT-thorax/bovenbuik waarop de voor maligniteit verdachte afwijking in de linkerhilus bij diagnose 

is te zien. Figuur 1B betreft een coronale opname van dezelfde afwijking. Er wordt op de CT geen andere afwijking of media-

stinale pathologie gezien.

1A. 1B.

FIGUUR 2. Fusiebeeld van de CT-thorax/bovenbuik en 

FDG-PET-scan. Het fusiebeeld van de FDG-PET en CT- 

thorax toont een intense FDG-opname ter plaatse van de af-

wijking in de linkerhilus. Elders in het lichaam wordt geen 

pathologische FDG-opname gezien. 
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Patiënte werd in de tussentijd behandeld met methylpred-
nison 500 mg intraveneus gedurende vijf dagen en nadien 
met thiamine 200 mg intraveneus zonder enig effect op de 
klachten. Er was sprake van progressieve afasie en derhalve 
werd spoedig gestart met intraveneuze immuunglobulines 
(IVIG). Na bekend worden van de pathologie-uitslag werd, 
ondanks de matige conditie (ECOG 3), gestart met de onco-
logische behandeling bestaande uit cisplatine en etoposide. 
Al spoedig na het starten van de chemotherapie werden de 
neurologische klachten beter en verdwenen de draaiduize-
ligheid en afasie. Vanwege een matige algehele conditie ge-
durende de eerste twee kuren werd gekozen voor een se-
quentiële behandeling met chemoradiatie. Patiënte werd na 
de eerste kuur ontslagen naar een revalidatiecentrum en laat 
momenteel na twee kuren cisplatine/etoposide verdere kli-
nische verbetering zien met nog slechts een milde oogbewe-
gingsstoornis, een duidelijk verbeterend looppatroon en een 
sterk verbeterde performancescore (ECOG 1). Er is ook spra-
ke van een radiologische respons, zoals te zien in Figuur 3. 
Patiënte wordt momenteel verder behandeld met nog twee 
kuren cisplatine/etoposide en nadien zal patiënte worden 
behandeld met sequentiële thoracale radiotherapie en 
profylactische craniale radiotherapie. 

BESPREKING 
Het OMS is een syndroom waarbij snelle, onvrijwillige, cha-
otische oogbewegingen in spontane geconjugeerde saccades 
in alle richtingen van de blik (opsoclonus) optreden in com-
binatie met korte, schokkerige, onvrijwillige spierbewegin-
gen van voornamelijk de romp, ledematen en het hoofd, ver-
oorzaakt door spiercontracties of relaxaties (myoclonus). Dit 
kan gepaard gaan met onder andere (romp)ataxie zich ui-
tend in loopstoornissen en frequent vallen, evenals encefa-
lopathie, wisselingen in stemming en gedrag en/of tremo-
ren. De presentatie is meestal subacuut en kan zich binnen 
enkele dagen tot weken ontwikkelen. 
Het OMS, ook wel ‘dancing eyes-dancing feet syndrome’ 
(DES), is een zeer zeldzame aandoening, met een incidentie 
van minder dan 1 per miljoen per jaar.1 De pathofysiologie 
van OMS is nog onduidelijk, al is de hypothese dat er een 
disfunctie van het cerebellum, de hersenstam of van het ce-
rebellaire ‘inflow/outflow’-traject speelt. Auto-immuniteit 
lijkt een belangrijke rol te spelen in de pathofysiologie, zo-
wel in de niet-paraneoplastische als de paraneoplastische 
variant, waarbij een positieve titer voor autoantilichamen in 
zowel het serum als in het liquor cerebrospinalis kan wor-
den aangetroffen.2-4 

Het syndroom werd in 1962 voor het eerst beschreven als 
het Kinsbourne-syndroom en wordt bij kinderen met name 
in associatie met een neuroblastoom gezien.3,5 Bij volwasse-

nen wordt de aandoening gezien als een idiopathisch feno-
meen, een paraneoplastisch verschijnsel en in zeldzamere 
gevallen toxisch-metabool of para-infectieus, bij bijvoor-
beeld HIV, virale infecties (zoals CMV/EBV) of de ziekte van 
Lyme.2,4 Als paraneoplastisch verschijnsel wordt OMS voor-
namelijk gezien bij een kleincellig longcarcinoom (SCLC), 
een mammacarcinoom of een ovariumcarcinoom, en wordt 
incidenteel in ‘case reports’ ook bij andere maligniteiten be-
schreven (onder andere niet-kleincellig longcarcinoom, me-
lanoom, niercelcarcinoom).2,4,6,7 

OMS wordt in ongeveer 14-39% van de gevallen in het kader 
van een paraneoplastisch verschijnsel gezien.4,6 Antilicha-
men worden bij de minderheid van de patiënten aangetrof-
fen, variërend van 8-11%, en dit betreft onder andere anti-Ri, 
anti-amphiphysine, anti-Hu of anti-glycine receptorantili-
chamen.2,3,6-10 Zoals ook in onze casus, gaat OMS in de 
meerderheid (tot tweederde) van de gevallen vooraf aan de 
diagnose van een maligniteit, zoals ook bij de meeste andere 
paraneoplastische verschijnselen wordt gezien.6 OMS kan 
echter ook tijdens de follow-up van een maligniteit ontstaan 
en kan dan een eerste uiting zijn van een recidief.11 De aan-
beveling van de ‘European Academy of Neurology’ is om bij 
presentatie van een volwassen patiënt met OMS screening te 
verrichten naar een onderliggende maligniteit en om diag-
nostiek in te zetten naar paraneoplastische autoantilicha-
men. Screening dient naar een mammacarcinoom te worden 
verricht met een mammografie en indien negatief een 
MRI-mamma, een ovariumcarcinoom met een echo ovari-

FIGUUR 3. CT-opname van de thorax in mediastinale set-

ting. Er bevindt zich contrast intraveneus. Dit betreft de 

CT-thorax/bovenbuik na twee kuren cisplatine/etoposide. De 

CT laat een duidelijke afname van de grootte van de afwijking 

in de linkerhilus zien. Er worden geen nieuwe afwijkingen op 

de CT-thorax/bovenbuik gezien. 
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um, het bepalen van de tumormarker CA-125 en indien ne-
gatief een CT-bekken/abdomen, een testiscarcinoom met 
een echo testis, het bepalen van de tumormarkers ß-HCG 
en AFP, en indien negatief een CT-bekken, en tot slot een 
longcarcinoom (SCLC) met PET/CT-thorax. Bij volwassenen 
is geen screening naar een neuroblastoom geïndiceerd aan-
gezien dit slechts zeer sporadisch voorkomt. Indien bij initi-
ele screening positieve paraneoplastische autoantilichamen, 
maar geen maligniteit wordt aangetroffen, dan is het advies 
deze screening elke zes maanden te herhalen gedurende een 
periode van vier jaar.8

Battaller et al. lieten zien dat wanneer OMS zich als parane-
oplastisch verschijnsel presenteert, dit vaker gepaard gaat 
met een hogere leeftijd, een hogere frequentie van encefa-
lopathie en met een ernstiger klinisch beloop ondanks even-
tuele behandeling met intraveneuze immuunglobulines of 
corticosteroïden.2,6 De idiopathische/para-infectieuze vari-
ant van OMS heeft een milder klinisch beloop met soms 
spontane regressie en goed beschreven reacties op intrave-
neuze immuunglobulines of corticosteroïden.2,4

De diagnostiek richt zich vooral op het uitsluiten van andere 
oorzaken voor het klinisch beeld in combinatie met diagnos-
tiek naar de oorzaak van OMS. Structurele afwijkingen van 
het brein dienen door middel van een MRI-hersenen te wor-
den uitgesloten en een infectie of een toxisch-metabole 
encefalopathie (zoals hyperosmolair coma, leverfalen, in-
toxicaties) door middel van laboratoriumonderzoek en een 
medicatiereview. Bij twijfel over een infectieuze oorzaak kan 
een lumbaalpunctie worden overwogen. Er wordt geadvi-
seerd uitgebreide diagnostiek in te zetten naar een onderlig-
gende oorzaak van OMS met onderzoek naar een infectieuze 
oorzaak of een onderliggende maligniteit door middel van 
PET/CT, mammografie, echografie van testis of ovarium en 

het bepalen van tumormarkers (CA-125, ß-HCG en AFP) en 
autoantilichamen.2,3,7-10

Vanwege het risico op ernstige neurocognitieve restver-
schijnselen en een slechte prognose wordt een afwachtend 
beleid bij presentatie met OMS niet geadviseerd.12-14 Een 
combinatie van dagelijks intraveneus methylprednison en/of 
IVIG gedurende 3-5 dagen en bij respons gevolgd door we-
kelijkse behandeling gedurende zes weken is de eerste keus 
van behandeling.4,6 Rituximab, cyclofosfamide en/of plasma-
ferese kunnen worden gebruikt bij therapierefractaire vari-
anten.3,4,6,7,15 
Bij paraneoplastische OMS is daarnaast de snelle start van 
de behandeling van de primaire tumor met chirurgie, che-
motherapie of eventueel radiotherapie geïndiceerd.3,4,7,12,16 
De effecten van chemotherapie ontstaan waarschijnlijk door 
een combinatie van eliminatie van de maligniteit alsook de 
immuunsuppressieve werking van de chemotherapie.2 
Ondanks een slechte prognose bij OMS als paraneoplas-
tisch verschijnsel, met soms snelle progressie en overlijden 
tot gevolg, is langetermijnoverleving mogelijk voor sommige 
patiënten.12,16,17 De neurologische prognose bij OMS is beter 
zonder onderliggende maligniteit, bij presentatie op jongere 
leeftijd en bij vroege start van de behandeling van een onder-
liggende maligniteit. Onbehandelde maligniteiten laten een 
slechte neurologische prognose zien, ondanks verdere medi-
camenteuze behandeling van OMS.2,12,16 In het geval van 
SCLC wordt in de literatuur na snelle start van de behande-
ling tot 50% verbetering van de neurologische klachten be-
schreven.2,8,12 Autoantilichamen en een paraneoplastisch 
syndroom worden aan een betere prognose gerelateerd bij 
SCLC, mogelijk door een beperkter stadium van het ziekte-
beeld bij de diagnosestelling.18-20 Zoals onze casus inzichte-
lijk maakt, is goede communicatie tussen de neuroloog en 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Het opsoclonus-myoclonus-syndroom is een zeldzaam klinisch syndroom met een beperkte differenti-
aaldiagnose, waarbij een diepgaande ‘work-up’ naar een onderliggende oorzaak/maligniteit cruciaal is.

2 De onderliggende pathofysiologische oorzaak is onduidelijk, maar waarschijnlijk auto-immuun-gemedieerd.

3 Bij opsoclonus-myoclonus-syndroom kunnen autoantilichamen positief zijn, maar vaker zijn ze niet aan-
wezig. 

4 Hoge dosis corticosteroïden, intraveneuze immuunglobulines en snelle behandeling van een eventuele 
onderliggende oorzaak zijn de hoeksteen van de behandeling.

5 Het risico op ernstige neurocognitieve restverschijnselen en een slechte prognose maakt snelle diagnos-
tiek en behandeling cruciaal. 
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de longarts van groot belang tijdens de presentatie en be-
handeling van dit ziektebeeld.

CONCLUSIE
Het opsoclonus-myoclonus-syndroom is een zeldzame pre-
sentatie van een paraneoplastisch syndroom van een onder-
liggende maligniteit. Vergaande diagnostiek naar de onder-
liggende oorzaak en vroegtijdige start van de behandeling is 
essentieel voor de neurocognitieve uitkomsten. Serologie 
naar autoantilichamen kan bijdragend zijn, maar is meestal 
negatief. Deze casusbeschrijving is een illustratief voorbeeld 
van een goede respons op de vroegtijdige oncologische be-
handeling.
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