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CLIPPERS (chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular 
enhancement responsive to steroids)

Mw. K.J.M. Frusch1, dr. R. Beekman2

INLEIDING 
In dit artikel wordt een patiënte beschreven die snel pro-
gressieve neurologische uitval had, die bleek te berusten op 
‘chronic lymphocytic inflammation with pontine perivas-
cular enhancement responsive to steroids’ (CLIPPERS). 

Het klinische en radiologische beeld van CLIPPERS kent 
een zeer uitgebreide differentiële diagnose. Tijdige herken-
ning en behandeling van dit in 2010 voor het eerst beschre-
ven ziektebeeld heeft waarschijnlijk een gunstig effect op 
de prognose. 

SUMMARY
CLIPPERS (chronic lymphocytic inflammation with 
pontine perivascular enhancement responsive to 
steroids) is a rare but treatable disorder. The diagno-
sis should be considered in patients who present 
with subacute and progressive ataxia, diplopia, dy-
sarthria and characteristic radiologic features. Work 
up of a broad differential diagnosis is required. Left 
untreated it causes axonal injury, resulting in cere-
bellar atrophy and possible cognitive decline. There 
should be a swift clinical and radiological response 
to treatment with steroids. However, long term treat-
ment with immunosuppressive therapy is always 
needed.

SAMENVATTING 
CLIPPERS (‘chronic lymphocytic inflammation with 
pontine perivascular enhancement responsive to 
steroids’) is een zeldzame, maar behandelbare aan-
doening. Deze diagnose moet overwogen worden bij 
patiënten met klachten van subacuut ontstane, maar 
snel progressieve klachten van ataxie, diplopie en 
dysartrie in combinatie met typische radiologische 
afwijkingen. Uitwerking van een uitgebreide differen-
tiële diagnose is belangrijk. Onbehandeld leidt deze 
aandoening tot axonale beschadiging en hiermee tot 
met name cerebellaire atrofie en mogelijk ook cogni-
tieve achteruitgang. Alle patiënten reageren snel op 
behandeling met corticosteroïden. Langdurige be-
handeling met immunosuppressieve therapie is 
noodzakelijk. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(5):157-63)
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CASUS 
Een 65-jarige vrouw kwam naar de polikliniek Neurologie in 
verband met sinds 3 weken bestaande, progressieve klach-
ten, die een aanvang namen met een dronken, licht gevoel in 
het hoofd en een onzeker looppatroon. Vervolgens ontstond 
er een doof en tintelend gevoel in de tenen, dat opsteeg tot de 
knieën en vervolgens ook optrad in de handen, onderarmen 
en over de romp. Er was een verminderde controle over de 
mictie en defecatie. Als laatste bemerkte zij dubbelzien, een 
doof gevoel van de tong en enigszins spreken met dubbele 
tong. Zij kon uiteindelijk niet veilig meer lopen, had vaardig-
heidsstoornissen van de handen en toenemend hulp nodig 
bij diverse algemene dagelijkse taken. In de medische voor-
geschiedenis had zij diabetes mellitus type 2 en een mam-
macarcinoom 4 jaar eerder, waarvoor zij in curatieve opzet 
behandeld was middels operatie en radiotherapie. Zij ge-
bruikte geen medicatie, rookte niet en dronk geen alcohol. 
Het eerste neurologisch onderzoek toonde een lichte dysartrie, 
een eerstegraads nystagmus bij kijken naar rechts, gekruiste 
diplopie bij kijken naar voren en links, gestoorde vitale sensi-
biliteit van het linker (veel meer dan het rechter) been tot op 
de romp met een grens ter hoogte van Th 8-9, afgenomen vi-
bratiezin van de linker (veel meer dan de rechter) voet, zeer 
levendige reflexen aan armen en benen en een pathologische 
voetzoolreflex beiderzijds. Er waren geen paresen. Zij had 
steun van 2 anderen nodig om te kunnen lopen. 
Concluderend was er een subacuut, progressief bipiramidaal 
syndroom met asymmetrische vitale en gnostische sensibe-
le stoornissen met een sensibele grens ter hoogte van Th 8-9 
met tevens sensibele klachten in de handen, mictie- en defe-
catiestoornissen, een dysartrie en gestoorde oogbolmoto-
riek. Dit suggereert een multifocale laesie waarbij zowel 
myelum als hersenstam betrokken lijken. 
De patiënte werd opgenomen op de afdeling Neurologie voor 
verder onderzoek met in de differentiële diagnose met name 
een auto-immuunaandoening, een infectieuze oorzaak, een 
maligniteit of eventueel een paraneoplastisch syndroom. 
Een MRI-scan van de hersenen toonde op de T2-gewogen en 
FLAIR-opnamen vlekkerige, hyperintense afwijkingen in 
met name de pons, mesencefalon en middelste cerebellaire 
pedunkel, rechts meer dan links. Verder toonde de MRI in 
beide cerebrale en cerebellaire hemisferen verspreid multi-
pele puntvormige laesies. Op de T1-gewogen opnamen met 
gadolinium kleurden al deze laesies aan (zie Figuur 1). Een 
MRI-scan van het myelum toonde vlekkerige, hyperintense 
afwijkingen in het hele myelum op de T2-gewogen opna-
men. Er was ook aankleuring van deze laesies met gadolini-
um op de T1-gewogen opnamen. Er was geen diffusieres-
trictie en er ging geen massawerking uit van de afwijkingen 
(zie Figuur 2).

Het bloedonderzoek was niet afwijkend: bloedbeeld, BSE 
(bezinkingssnelheid erytrocyten), CRP (C-reactieve proteï-
ne), nier- en leverfunctie, vitamine B12, ANA (‘antinuclear 
antibody’), ACE (‘angiotensine converting enzyme’), an-
ti-dubbelstrengs-DNA, ‘soluble’ interleukine 2-receptor, 
PR3-ANCA (proteïnase 3 antineutrofiele cytoplasmatische 
antistoffen), MPO-ANCA (myeloperoxidase antineutrofiele 
cytoplasmatische antistoffen), anti-CCP (anti-cyclisch citrul-
linepeptide), reumafactor, aquaporine-4-antistoffen, Borrelia 
en syfilis. Liquoronderzoek toonde een normaal celgetal, ei-
wit, glucose, IgG-index en geen oligoklonale banden. Even-
min waren er maligne cellen. De liquor was negatief voor 
Borrelia burgdorferi, syfilis, herpes simplex type I en II, vari-
cella zoster en bacteriën. Tests op intracellulaire antineuro-
nale antistoffen (Hu, Yo, Ri, Tr, amfifysine, CV2, Mal, Ma2), 
en oppervlakte-antineuronale antistoffen (LGI1, Caspr2, 
VGKC, NMDA-receptor, AMPA-receptor) waren negatief. 
De geconsulteerde internist en reumatoloog vonden geen 
aanwijzingen voor systemische betrokkenheid, en ook het 
beschreven aanvullende onderzoek toonde geen aanwijzin-
gen voor een onderliggende maligniteit, systemische infectie 

FIGUUR 1. MRI van het cerebrum toont multipele vlekkerige 

afwijkingen in met name de pons, mesencefalon en middelste 

cerebellaire pedunkel, met tevens multipele puntvormige lae-

sies in de cerebellaire hemisferen, aankleurend op T1-gewo-

gen opname met gadolinium (boven) en hyperintens op 

T2-gewogen opname (onder).
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of systemische auto-immuunziekte. Een aanvullende CT-
scan van de thorax en het abdomen, mammografie en een 
mantouxtest waren niet afwijkend.
In verband met verdere progressie van de klachten tijdens de 
opname en het vermoeden van een inflammatoire (niet-in-
fectieuze) oorzaak werd gestart met 1.000 mg methylpred-
nisolon intraveneus per dag gedurende 5 dagen. Reeds tij-
dens deze kuur trad een verbetering op: de patiënte liep 
weer zelfstandig met rollator en was ook zelfstandiger in het 
uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Wel 
had zij nog steeds een ataxie en sensibele stoornissen. Zij 
kreeg nadien oraal prednison met een afbouwschema, en 
ging naar een revalidatiekliniek voor verder herstel. 

Een controle-MRI-scan van de hersenen en het myelum een 
maand na ontslag toonde een vrijwel volledige normalise-
ring van het eerder beschreven beeld. Er waren nagenoeg 
geen aankleurende laesies intracerebraal en intramedullair 
meer aantoonbaar (zie Figuur 3). Er was nog wel een wat 
verhoogde signaalintensiteit rechts in de pons zichtbaar op 
T2-gewogen opnamen. Klinisch was er echter geen verdere 
verbetering: de sensibele stoornissen bleven en zij had een 
rollator nodig. De combinatie van het klinische en radiologi-
sche beeld, de initiële verbetering door corticosteroïden en 
het ontbreken van een andere oorzaak deden ons de werk-
diagnose CLIPPERS stellen. Gezien het ontbreken van ver-
dere verbetering na de eerste kuur methylprednisolon, en 

het vermoeden dat wellicht de nabehandeling met pred-
nison hoger gedoseerd en langer zou moeten zijn, kreeg zij 
nogmaals 5 dagen methylprednisolon intraveneus, gevolgd 
door hogere dosis orale prednison met een langer durend 
afbouwschema. Desondanks trad er klinisch geen duidelij-
ke verdere verbetering op. De prednison werd langzaam af-
gebouwd en azathioprine werd toegevoegd als corticostero-
idsparend middel, maar dit werd later omgezet naar 
mycofenolaatmofetil in verband met forse leverfunctiestoor-
nissen. Het beloop werd verder gecompliceerd door longem-
bolieën, passagère klachten van psychotische aard en het 
syndroom van Cushing bij gebruik van prednison. 

Bij deze patiënte kan er differentiaaldiagnostisch ook aan 
een systemisch lymfoom gedacht worden. Dit reageert im-
mers ook goed op behandeling met corticosteroïden. Gezien 
de lokalisatie van de afwijkingen werd er voor gekozen om 
geen biopt te verrichten. Er is in aanvang geen PET-CT-scan 
gemaakt, de oogarts werd niet geconsulteerd en er werd 
geen immunofenotypering van de liquor verricht. Een later 
gemaakte PET-CT-scan liet geen maligniteiten zien. Gezien 
enige twijfel ten aanzien van de diagnose, met name ook in 
verband met minder effect van de behandeling dan ver-
wacht, werd zij verwezen naar een academisch centrum. 

FIGUUR 2. MRI van het myelum toont vlekkerige aankleuren-

de laesies op T1-gewogen opnamen met gadolinium (boven), 

hyperintens in het gehele myelum op T2-gewogen opnamen 

(onder). FIGUUR 3. MRI van het cerebrum toont afname van aankleu-

rende laesies op T1-gewogen opnamen met contrast (boven) 

met nog wel enig hyperintens signaal in de pons op T2-gewo-

gen opnamen (onder).
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Aldaar werd de diagnose CLIPPERS bevestigd. Een jaar na 
de diagnose bleven de restklachten onveranderd, maar wa-
ren op een MRI van de hersenen en het myelum geen ken-
merkende afwijkingen te zien. De patiënte gebruikte nog 
prednison en mycofenolaatmofetil. 

EPIDEMIOLOGIE 
CLIPPERS werd voor het eerst beschreven in 2010 door Pit-
tock et al.1 Zij beschreven een groep van 8 patiënten met 
klachten van subacuut ontstane ataxie en diplopie met daar-
bij klachten als dysartrie en sensibele stoornissen van met 
name het gelaat.
Wereldwijd zijn er tot nu toe in de literatuur ongeveer 60 pa-
tiënten met CLIPPERS beschreven. Patiënten zijn gemiddeld 
50 jaar (13-86 jaar) bij het stellen van de diagnose.1,2 Mannen 
lijken vaker aangedaan dan vrouwen met een ratio 3:1.2 

ETIOLOGIE EN PATHOLOGIE
De oorzaak van CLIPPERS is onbekend, maar men neemt 
aan dat het een auto-immuunaandoening betreft.1-3 Bij his-
topathologisch onderzoek worden perivasculaire lymfohis-
tiocytaire en ook diffuus parenchymale inflammatoire in-
filtraten gezien.1,2 Deze infiltraten bestaan uit kleine 
lymfocyten, met name T-cellymfocyten, macrofagen en ge-
activeerde microglia. Reactieve gliose wordt bij alle patiënten 
gezien. Er is betrokkenheid van zowel de kleine arteriën als 
venen bij de perivasculaire infiltraten.2 Axonale beschadi-
ging wordt bij alle patiënten gezien. Verlies van myeline kan 
in meer of mindere mate gezien worden, maar er is geen fo-
cale demyelinisatie.2  
Een studie van Blaabjerg et al. toont bij autopsie bij een pati-
ent met CLIPPERS aanwijzingen voor uitgebreide perivascu-
laire inflammatie tot in de pariëtale cortex en ook betrok-
kenheid van de hersenzenuwen. Deze inflammatie werd op 
een MRI-scan van het cerebrum (3-Tesla) bij deze zelfde pa-
tiënt niet gezien. Een belangrijke bevinding was dat de mate 
van perivasculaire inflammatie afnam naarmate de afstand 
tot de pons groter werd. Hierop werd een 7-Tesla MRI-scan 
van het cerebrum gemaakt bij 2 andere patiënten met CLIP-
PERS. Hiermee werden meerdere supratentoriële aankleu-
rende laesies zichtbaar, die met een 3-Tesla MRI-scan van 
het cerebrum niet zichtbaar waren.4

KLINISCHE KENMERKEN 
De meest voorkomende symptomen bij CLIPPERS zijn 
subacuut ontstane gangataxie, diplopie en dysartrie.1,2 Daar-
naast hebben patiënten vaak ook klachten van hypesthesie 
of paresthesieën van gelaat of tong, aspecifieke duizeligheid, 
misselijkheid, dwanglachen of huilen, tremoren, paraparese, 
hypesthesie of paresthesieën van armen en benen.1 Patiën-

ten kunnen cognitieve problemen ontwikkelen, met name 
een achteruitgang in de executieve functies, taalstoornissen, 
persevereren en een frontale ontremming.2

Bij enkele patiënten is er in de literatuur systemische betrok-
kenheid beschreven. Het betreft dan een chronische lymfo-
cytaire inflammatie zonder granulomen van de parotis of 
conjunctiva.2

DIAGNOSTISCHE CRITERIA 
Voor het stellen van de diagnose CLIPPERS zijn 4 kenmer-
ken noodzakelijk: 1) klinische betrokkenheid van de hersen-
stam, 2) punctiforme en curvilineaire afwijkingen in de pons 
bij beeldvorming, 3) direct goede klinische en radiologische 
verbetering na toediening van corticosteroïden, 4) afwezig-
heid van een alternatieve diagnose. Indien een patiënt aan 
deze criteria voldoet, is een biopt niet noodzakelijk.2 Dit ad-
vies werd opgesteld door Simon et al. naar aanleiding van 5 
patiënten die zij bestudeerd hebben, en bij wie allemaal een 
biopt genomen werd.2 Bij de eerste presentatie van het ziek-
tebeeld hebben Pittock et al. bij 4 van de 8 beschreven pati-
enten de diagnose middels een biopt bevestigd.1

Ondanks deze criteria moet men voldoende kritisch blijven 
ten aanzien van het stellen van de diagnose. Punt 4, afwezig-
heid van een alternatieve diagnose, moet voldoende zeker zijn. 
Beeldvormend onderzoek met MRI laat een typisch beeld 
zien van punctiforme en curvilineaire afwijkingen in met 
name de pons (peper-en-zoutaspect). Van hieruit wordt een 
verspreiding naar zowel cerebellaire en cerebrale witte stof 
als ook naar het myelum gezien. Het formaat van de laesies 
neemt af naarmate de afstand tot de pons groter is. De lae-
sies kleuren aan met gadolinium.1,2 De aankleurende laesies 
kunnen op T2-gewogen opnamen gezien worden als hyper-
intenstiteiten.2 Liquoronderzoek toont vaak geen afwijkin-
gen, maar er kan sprake zijn van een lichte pleiocytose, een 
licht verhoogd eiwitgehalte of licht verhoogde IgG-index. Bij 
sommige patiënten worden unieke oligoklonale banden ge-
zien.1,2 Tabel 1 toont een kort overzicht van de kenmerken 
van CLIPPERS. 

DIFFERENTIËLE DIAGNOSE 
De differentiële diagnose die voor het aanvragen van aanvul-
lend onderzoek wordt opgesteld, zal afhankelijk zijn van de 
klinische presentatie van CLIPPERS. MRI van de hersenen 
of het myelum zal al snel vervaardigd worden. De voor CLIP-
PERS kenmerkende punctiforme en curvilineaire afwijkin-
gen kunnen met radiologisch onderzoek ook voor andere 
aandoeningen worden aangezien. Taieb et al. schreven hier-
over een lezenswaardig artikel.5 Zij onderzochten 39 patiën-
ten in hun database met punctiforme en curvilineaire laesies 
die met gadolinium aankleurden. Bij 17 werd de diagnose 
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CLIPPERS gesteld, en bij de overige patiënten werd een an-
dere diagnose gesteld: lymfoom (n=4), hiv-encefalitis (n=1), 
progressieve multifocale leuko-encefalopathie - immuunre-
constitutie ‘inflammatory’ syndroom (PML-IRIS) (n=2), 
multiple sclerose (n=2), acute demyeliniserende encefalo-
myelitis (ADEM) (n=1), primaire angiitis van het centraal 
zenuwstelsel (n=1), histiocytose (n=1), neurosarcoïdose 
(n=1), neurolupus (n=1), syndroom van Susac (n=1), PRES 
(n=1), glioblastoomprogressie onder anti-angiogenesethera-
pie (n=1), veneuze trombose (n=1), moyamoya (n=1) en 
fysiologische diep-medullaire venen (n=4). Het klinische 
beeld en een goede beoordeling van de MRI zijn bepalend 
bij de verdere differentiatie. De aanwezigheid van hyperin-
tense foci op de T2-/FLAIR-opnamen in de gebieden met de 
punctiforme, curvilineaire laesies die met gadolinium aan-
kleuren, suggereren een gestoorde bloed-hersenbarrière en 
pleiten daarom voor inflammatoire oorzaken, histiocytose, 
lymfoom of een endotheliopathie (met name Susac, PRES). 
Uit andere artikelen blijkt dat CLIPPERS ook moet worden 
onderscheiden van lymfomatoïde granulomatose, laaggradig 
glioom, Bickerstaffencefalitis, vasculitis, neurobehcet, ziekte 
van Whipple, tuberculose, parasitaire infecties en paraneop-
lastische syndromen.1,5-11  Het klinische beeld en bevindin-
gen uit bloed- en liquoronderzoek zullen naast het radiolo-
gisch beeld mede richtinggevend zijn in de differentiële 

diagnose. De gunstige reactie op corticosteroïden is niet ex-
clusief voor CLIPPERS, maar wordt ook gezien bij andere 
auto-immuunaandoeningen en bij lymfomen. Soms kan een 
hersenbiopt aangewezen zijn. Er zijn casus beschreven met 
een primair centraalzenuwstelsellymfoom of graad 1 lymfo-
matoïde granulomatose waarbij in een hersenbiopt afwijkin-
gen werden gevonden zoals bij CLIPPERS, een perivasculair 
lymfohistocytair infiltraat.8,9 Bij een verdenking op CLIP-
PERS dienen voorgenoemde diagnosen eerst met voldoende 
zekerheid uitgesloten te worden op basis van klinische ver-
schijnselen, beeldvorming en laboratoriumdiagnostiek. Dit 
in verband met een andere behandeling en prognose, en 
eventuele verdere aanvullende diagnostiek. 

BEHANDELING 
Er zijn geen grote studies naar de behandeling van CLIP-
PERS verricht. Behandeladviezen zijn gebaseerd op de erva-
ringen in kleine groepen en case reports.3 Behandeling met 
corticosteroïden geeft snel een verbetering van het klinisch 
beeld. De mate van verbetering kan echter wisselend zijn. In 
de meeste gevallen wordt er geen volledig herstel gezien. Bij 
radiologisch onderzoek is eveneens verbetering van de afwij-
kingen zichtbaar na behandeling. In de meeste gevallen ver-
dwijnen de aankleurende laesies geheel of grotendeels. Deze 
verbetering treedt direct na start van de behandeling op.1-3  

TABEL 1. Overzicht kenmerken CLIPPERS.2,5

Klinisch beeld subacute progressieve ataxie en dysartrie

Radio logie multipele punctiforme of nodulaire contrast aankleurende laesies 
bilateraal in minimaal 2 van de volgende regio’s: pons, brachium pontis en cerebellum

individuele laesies zijn klein maar vloeien in elkaar over waardoor ze een grote laesie vormen (geen 
massaeffect)

laesies kunnen voorkomen in het myelum, basale ganglia en cerebrale witte stof met afnemende 
densiteit naarmate er een grotere afstand tot de pons is

hyperintense laesies op T2-gewogen opnamen

geen diffusierestrictie

Corticosteroïden directe en significante klinische en radiologische verbetering na behandeling met corticosteroïden

Histopathologie witte stof perivasculaire lymfohistocytaire infiltraten met of zonder uitbreiding naar het parenchym

betrokkenheid van met name CD3+ en CD4+ lymfocyten

afwezigheid van de volgende kenmerken: 
- monoklonale of atypische lymfocyten
- necrotiserende granulomen of reuscellen
- kenmerken van vasculitis 
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Subacute ataxie, diplopie en dysartrie moeten doen denken aan ‘chronic lymphocytic inflammation with 
pontine perivascular enhancement responsive to steroids’ (CLIPPERS).

2 CLIPPERS heeft typische radiologische kenmerken. Herkenning hiervan kan de diagnostiek versnellen. 

3 Vertraging in de diagnostiek en behandeling leidt tot axonale schade. 

4 Er is een goede reactie op (hoge doses) corticosteroïden. 

5 Onderhoudstherapie met prednison is noodzakelijk om terugval te voorkomen (vaak dient de dosis  
20 mg/dag of meer te zijn). 

6 CLIPPERS is een diagnose na uitsluiting van andere oorzaken, die voor en tijdens de behandeling moeten 
worden overwogen.

Doorgaans wordt aangeraden de behandeling te starten met 
intraveneus methylprednisolon, bijvoorbeeld 1.000 mg per 
dag gedurende 5 dagen, met nadien een onderhoudsbehan-
deling met oraal prednison van 1 mg/kg gedurende de eerste 
maand.3 Nadien raadt men aan de prednison langzaam af te 
bouwen met 10 mg per 2 weken tot een onderhoudsbehan-
deling van 20 mg/dag.3 Bij patiënten zonder onderhoudsthe-
rapie treden recidiefklachten snel op na staken van thera-
pie.2,3 Deze klinische exacerbaties gaan gepaard met recidief 
van de afwijkingen op MRI.2 Er kan overwogen worden om 
een prednisonsparend middel in te zetten, waarbij met name 
methotrexaat, azathioprine, cyclofosfamide of hydrochloro-
quine worden genoemd.3 Hier is echter nog veel minder over 
bekend in de literatuur. Bij geheel staken van prednison en 
enkel monotherapie met de bovengenoemde middelen wor-
den recidieven gezien.3 Indien patiënten ondanks adequate 
therapie recidiefklachten krijgen, moet de diagnose CLIP-
PERS opnieuw kritisch bekeken worden. Er wordt geadvi-
seerd om iedere patiënt (ongeacht de klinische reactie op be-
handeling) ook driemaandelijks met een MRI-scan van de 
hersenen te controleren.3 Er zijn in de literatuur geen duidelijke 
adviezen ten aanzien van de follow-up met MRI van het myelum.

PROGNOSE 
Bij alle patiënten wordt bij follow-up atrofie van het cerebel-
lum gezien, ook wanneer patiënten snel een adequate be-
handeling met corticosteroïden gekregen hebben.1 Cognitie-
ve achteruitgang wordt bij ongeveer de helft van de patiënten 
gezien.2,12 Deze achteruitgang kan waarschijnlijk worden 
verklaard door axonale schade, zoals bij biopsie gezien 
wordt. De cognitieve problemen treden op bij patiënten met 
vertraging in de diagnose en behandeling, maar ook bij pati-
enten bij wie direct met adequate therapie gestart is.2,12 Het 
is niet geheel duidelijk waardoor de cognitieve achteruitgang 

komt. Atrofie van het cerebellum kan cognitieve affectieve 
syndromen veroorzaken waarbij er een achteruitgang in exe-
cutieve en visuospatiële functies is.13 Een andere theorie is 
dat er schade optreedt van de hippocampus en de amygda-
la.14 Cognitieve achteruitgang wordt niet alleen gezien bij 
patiënten met forse afwijkingen op beeldvormend onder-
zoek, maar ook bij patiënten met slechts een gering afwij-
kende MRI-scan van het cerebrum. De hoeveelheid aankleu-
rende laesies is geen maat voor cognitieve achteruitgang.4 
Continueren van de behandeling met corticosteroïden na 
initiële verbetering van de klachten is van groot belang om 
verdere axonale schade, en hiermee cerebellaire atrofie en 
cognitieve achteruitgang, zoveel mogelijk te voorkomen. Het 
is niet bekend waarom de axonale schade specifiek in het 
cerebellum optreedt. Op beeldvorming is immers uitgebreide 
betrokkenheid van het gehele centrale zenuwstelsel zichtbaar, 
terwijl hier geen atrofie gezien wordt. Aangezien de diagnose 
CLIPPERS in 2010 voor het eerst beschreven is, zijn er geen 
gegevens bekend over de prognose op de lange termijn. 

CONCLUSIE
Indien patiënten zich presenteren met acuut ontstane klach-
ten van een gangataxie, diplopie en dysartrie in combinatie 
met typische radiologische afwijkingen en goede reactie op 
corticosteroïdentherapie, moet er gedacht worden aan CLIP-
PERS. Het is van belang om een uitgebreide differentiële di-
agnose te overwegen en andere oorzaken voor de klachten 
uit te sluiten. De diagnose CLIPPERS wordt vaak met vertra-
ging gesteld, aangezien het een vrij onbekend en nieuw ziek-
tebeeld is. Herkenning van dit ziektebeeld kan ervoor zor-
gen dat een behandeling snel start. Snelle behandeling is 
van belang, waarbij de gedachte is dat dit axonale schade, 
cerebellaire atrofie en cognitieve achteruitgang zou kunnen 
voorkomen of beperken. 
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