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Neurologische bijwerkingen van  
anti-PD-1-antilichaamtherapie

Neurological adverse events of anti-PD-1-therapy

W.P.J. van Oosterhout1, mw. A.M. Ruiter2, mw. dr. C.S.M. Straathof3, dr. J.A.F. Koekkoek4

SUMMARY
In this article we present two clinical cases of neuro-
logical immune related adverse effects (irAEs) of an-
ti-PD-1-therapy and anti-CTLA-4-therapy, check-
point inhibitors that are novel monoclonal antibodies 
in the treatment of metastasised melanoma, non-
small cell lung carcinoma (NSCLC) and renal cell 
carcinoma. We will discuss the possible neurological 
side effects of this therapy, its differential diagnosis, 
treatment and prognosis based on a literature se-
arch. Neurological side effects of checkpoint inhi-
bitors are quite rare, difficult to diagnose and poten-
tially life threatening. Symptoms can start during or 
after therapy. Diagnostic tests are primarily used to 
exclude other diagnoses, but can also be confirma-
tive. Treatment consists of (temporary) cessation of 
checkpoint inhibitors in combination with immuno-
modulation using corticosteroids, intravenous im-
munoglobulins of plasmapheresis. 

SAMENVATTING 
In dit artikel worden aan de hand van twee casus de 
kliniek, pathogenese, diagnostiek, differentiaaldiag-
nose, behandeling en prognose besproken van de 
immuungerelateerde neurologische bijwerkingen van 
checkpointremmers, zoals anti-PD-1- en anti- CTLA-
4-therapie, die worden toegepast bij de behandeling 
van gemetastaseerd melanoom, niet-kleincellig long-
carcinoom en heldercellig niercelcarcinoom. 
Neurologische neveneffecten van checkpointrem-
mers zijn relatief zeldzaam, moeilijk te diagnostice-
ren en potentieel levensbedreigend. De bijwerkingen 
kunnen optreden tijdens of na de therapie. Aanvul-
lende diagnostiek is voornamelijk gericht op het uit-
sluiten van andere oorzaken. De behandeling be-
staat uit tijdelijk onderbreken of staken van de 
antitumortherapie in combinatie met starten van im-
muunmodulerende behandeling. Desondanks kun-
nen neurologische bijwerkingen fataal zijn, of her-
stellen ze met restverschijnselen. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(5):164-71)
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INLEIDING 
Nivolumab, ipilimumab en pembrolizumab zijn zogenoem-
de checkpointremmers, monoklonale antilichamen die 
sinds enige tijd worden ingezet als therapie bij een aantal 
oncologische aandoeningen. Nivolumab en pembrolizumab 
induceren apoptose via directe blokkade van de PD-1-recep-
tor (‘programmed cell death’ 1-receptor; ook wel CD279) op 
T-, B- en ‘natural killer’ (NK)-cellen.1 Binding aan deze re-
ceptor blokkeert de interactie met het ligand (PD-L1 en PD-
L2) op onder meer tumorcellen en voorkomt daarmee het 
negatieve signaal naar de antitumorcellen.1 Hiermee wordt 
een immunologische antitumorrespons geïnduceerd, wat 
leidt tot een langere overleving.2,3 Ipilimumab leidt eveneens 
tot een verhoogde antitumorimmuunrespons, zij het via de 
CTLA-4-receptor (‘cytotoxic T lymphocyte-associated anti-
gen’ 4) op T-cellen.4 In Nederland worden op dit moment 
ipilimumab, nivolumab en pembrolizumab toegepast in de 
behandeling van gemetastaseerd melanoom. Nivolumab 
wordt ook gebruikt in de behandeling van gemetastaseerd 
niet-kleincellig plaveiselcellongcarcinoom (stadium IIIb en 
IVa; na initiële chemotherapie) en pembrolizumab eveneens 
bij gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom.5 
De verwachting is dat checkpointremmers in de toekomst 
ook zullen worden ingezet bij andere oncologische aandoe-
ningen. Er is een hoge incidentie van immuungerelateerde 
bijwerkingen van deze middelen. Deze kunnen van neurolo-
gische aard zijn en zijn soms levensbedreigend. Het is van 
belang deze daarom tijdig te onderkennen, te kunnen diffe-
rentiëren van andere complicaties van kanker in het zenuw-
stelsel en optimaal te behandelen. Dit artikel beschrijft 2 
casus en gaat in op de (pathofysiologie van de) verschillende 
neurologische bijwerkingen en de behandeling ervan. 

ZIEKTEGESCHIEDENISSEN 
Patiënte A, een 51-jarige vrouw, werd in consult gezien op de 
intensive-careafdeling waar zij werd opgenomen vanwege 
respiratoire en hemodynamische insufficiëntie en een ge-
daald bewustzijn bij hypercapnie. Haar voorgeschiedenis 
vermeldde een stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom in 
de linker long; 7 jaar eerder was zij reeds behandeld voor een 
cerebrale metastase rechts frontaal, waarvoor resectie en 
‘whole brain’-radiotherapie, en 4 maanden geleden stereo-
tactische bestraling voor een cerebellaire metastase. Het 
longcarcinoom werd sinds 2 maanden behandeld met nivo-
lumab als vierdelijnstherapie. Op de dag van opname was de 
derde kuur nivolumab gestart. Heteroanamnestisch bleek er 
sinds enkele dagen nieuw ontstane diplopie en dyspnoe, en 
sinds 1 dag een ptosis aan het linkeroog. De linker pupil was 
iets kleiner dan de rechter pupil met intacte lichtreacties. Er 
waren een ptosis en abductiestand van het linkeroog met 

diplopie. Armen en benen werden symmetrisch bewogen. 
Bij onderzoek werd een dyspnoïsche patiënte gezien met in-
sufficiënte thoraxexcursies en een polsslag van 130/minuut, 
waarvoor zij werd geïntubeerd. Een CT-scan van het cere-
brum en CT-angiografie van de carotiden toonden behou-
dens postoperatieve veranderingen en wittestofschade pas-
send bij radiotherapie geen verklarende afwijkingen. 
Beeldvorming van de thorax toonde tumordoorgroei in de 
gehele linker thoraxhelft en het pericard. Het EMG toonde 
spontane spiervezelactiviteit in m. deltoideus links, waarvan 
de klinische betekenis niet duidelijk was gezien het voorko-
men in slechts een (enkele) spier. Het repetitieve stimulatie-
onderzoek aan de pinkmuis links en m. nasalis links liet 
geen abnormaal decrement zien. Het bloedonderzoek toon-
de een zwak positieve ANF met een immunofluorescentie-
patroon passend bij nucleolaire aankleuring, afwezige anti- 
gladdespier-antilichamen, niet verhoogde anti-MUSK- anti - 
lichamen (<0,02; referentie 0,0-0,10 nmol/l), een positieve 
bepaling van anti-dwarsgestreeptespier-antilichamen en een 
sterk verhoogde spiegel van anti-cholinereceptorantistoffen 
(3,9; referentie 0,0-0,5 nmol/l). Op verdenking van een the-
rapiegeïnduceerd myastheen syndroom werd de patiënte 
behandeld met hoge dosis methylprednisolon intraveneus 
en pyridostigmine. Het effect van de behandeling kon niet 
worden geëvalueerd; vanwege de tumordoorgroei in het hart 
en daarbij persisterende hemodynamische en respiratoire 
insufficiëntie werd besloten tot een palliatief beleid en is pa-
tiënte binnen enkele dagen overleden. 
Patiënt B, een 70-jarige man, werd op de Spoedeisende hulp 
gezien met sinds 2 dagen progressief krachtsverlies van de 
handen en bovenbenen, waarbij hij zijn bestek niet meer 
kon vasthouden en zich omhoog moest trekken bij het 
traplopen. Er waren geen sensibele klachten. Een week eer-
der was hij opgenomen geweest op de afdeling Oncologie in 
verband met Campylobacter jejuni gastro-enteritis met uitdro-
gingsverschijnselen (geen anti-ganglioside-antilichamen be-
paald). Zijn voorgeschiedenis vermeldde een lymfogeen en 
cerebraal gemetastaseerd melanoom met aangetoonde 
BRAF-mutatie in exon 15. Hij werd sinds 2 maanden behan-
deld met pembrolizumab elke 3 weken, waarvan de derde 
kuur anderhalve week voor presentatie. Bij neurologisch on-
derzoek was er sprake van een asymmetrische proximale en 
distale parese aan armen en benen. De reflexen waren asym-
metrisch verlaagd. De vitale parameters waren ongestoord 
en de patiënt had geen problemen met de ademhaling. Het 
laboratoriumonderzoek was ongestoord, de liquor toonde: 
leukocyten 20/3µl (referentie 0-10), erytrocyten 10/3µl (0), 
glucose 4,7 mmol/l (referentie 2,2-4,5) en een totaal eiwit 
0,53 g/l (referentie 0,21-0,63). Pathologisch onderzoek van 
de liquor toonde geen maligne cellen. De patiënt werd opge-
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nomen met de werkdiagnose Guillain-Barrésyndroom (GBS) 
ten gevolge van behandeling met pembrolizumab en werd 
behandeld met hoge dosis methylprednisolon intraveneus. 
Eén dag na opname nam de kracht echter verder af, waarop 

intraveneuze immunoglobulinen werden toegevoegd ter 
 behandeling van een klassiek C. jejuni-geassocieerd GBS. 
Hierop trad enige verbetering van de kracht op tot globaal 
MRC graad 3 aan armen en benen proximaal en MRC graad 

TABEL 1. Overzicht van neurologische bijwerkingen van anti-PD-1- en anti-CTLA-4-therapie zoals  
beschreven in literatuur.

Lokalisatie Aard Medicament Behandeling 
 bijwerkingen

Prevalentie

Cerebrum/ 
cerebellum

Insulten/encefalitis
Cerebraal oedeem
Parkinsonisme/bradykinesie
Aseptische meningitis
Granulomateuze ontsteking
In- en hypersomnie
Rusteloze benen
Tremor 
Lethargie
Geheugenstoornissen
Vertigo 
Paresen (bij laesie)
Focale inflammatie cerebrum
Multifocale demyelinisatie 

p
n; p
p
i
i
n; p
n; p
n; p 
n; p 
n; p 
n; p
n; p  
n
n

Levetiracetam
niet bekend 
Levetiracetam; c
a; c
a
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
a; c

Encefalitis: 0,1-0,2% [n=8]

Meningitis: 0,1-0,2% [3]

Hersenzenuwen Parese nIII / nIV / nVII
Dys- en hypogeüsie
Tolosa-Huntsyndroom
Bilaterale neuritis optica

p / n / n
n
i
n

a; b
Geen behandeling
c
a

Hersenzenuwuitval 
algemeen: prevalentie 
onbekend [n=4]

Myelum Myelitis transversa i a; c

Zenuwwortel (poly-)radiculitis
(meningo-)radiculitis

p
n

a; b
Dexamethason

Perifere zenu-
wen

Polyneuropathie
CAIDP
CIDP
Neuritis (parese)
Guillain-Barré syndroom 
Paraesthesiën
Enterische neuropathie

n; p
i
n; i; p
p
n; i; p
p
i

Pregabaline, Mg, a, b
a; c 
a; c 
a; b
a; c
Geen behandeling
Geen beh overl. 

<3%
0,1-0,2% [n=4]
Onbekend [n=5]

Spier-zenuw-
overgang

Ptosis
Paralyse handen
Myasthenia gravis

p
p
n; anti-PD-L1; i

Pyridostigmine; a
Pyridostigmine; a
Pyridostigmine; a; b ;c 0,1-0,2% [n=8]

Spier Myositis
Myalgie
Polymyalgia rheumatica
Spierkrampen
Artralgie

n; i; p
i; p; n
i; p
i; p
p; n

Analgetica; a; b; c
NSAID’s; a
NSAID’s; a
Geen behandeling
Analgetica; NSAID’s; a

0,1-0,2% [n=7]

De meest beschreven bijwerkingen van het centrale zenuwstelsel (CZS) zijn encefalitis en aseptische meningitis en hiervan zijn pre-
valentiecijfers bekend. De overige CZS-bijwerkingen zijn zeldzamer, hiervan zijn 1-2 casus beschreven. Bijwerkingen van het perifere 
zenuwstelsel betreffen met name polyneuropathie, myositis en myasthene syndromen. De andere bijwerkingen zijn nog zeldzamer. In 
de literatuur genoemde prevalentiecijfers [en aantallen casus] zijn genoemd in de kolom ‘Prevalentie’. 
i = ipilizumab; p = pembrolizumab; n = nivolumab. 
a = immuunmodulerende therapie: corticosteroïden per os of intraveneus; intraveneuze immunoglobuline; plasmaferese.
b = tijdelijk staken van anti-PD-1-therapie.
c = staken van anti-PD-1-therapie.
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4+ distaal aan de benen. De patiënt werd na 13 dagen opna-
me naar huis ontslagen. De pembrolizumab werd omgezet in 
dabrafenib, een proteïnekinaseremmer. Drie maanden na 
ontslag kon de patiënt met moeite weer traplopen. Na 5 
maanden gebruikte hij enkel voor lange afstanden nog een 
rolstoel. Wel persisteerde een met name aan de armen asym-
metrische parese MRC graad 3 tot 4, aan de benen MRC 
graad 4+ tot 5. Veertien maanden na opname overleed pati-
ent aan de gevolgen van progressie van het gemetastaseerd 
melanoom. 

GEBRUIK CHECKPOINTREMMERS
Deze 2 casus illustreren dat antitumorbehandeling middels 
checkpointremmers kan leiden tot ernstige neurologische 
en immuungemedieerde complicaties. Omdat de behande-
ling langdurig en continu is, kunnen alle checkpointrem-
mers leiden tot vroege of late bijwerkingen (in alle organen) 
tijdens de therapie, of pas na staken van de behandeling.1,6 
In de literatuur worden ook al bijwerkingen beschreven na 
een enkele dosis.7 In het algemeen bedraagt de incidentie 
van bijwerkingen bij behandeling met pembrolizumab of ni-
volumab 5-10% en loopt op tot 55% bij patiënten die gelijk-
tijdig of achtereenvolgens met zowel nivolumab als ipilimu-
mab worden behandeld.8-10 Ernstige bijwerkingen, 
gedefinieerd als graad 3-4 volgens de ‘Common Toxicity 
Criteria’, zijn gerapporteerd bij ongeveer 24% van de patiën-
ten die met ipilimumab worden behandeld.11 In de literatuur 
worden ook zeldzame, levensbedreigende en fatale bijwer-
kingen gemeld zoals acuut hartfalen, rhabdomyolyse en 
myositisgeïnduceerde dyspnoe.12-14 
In de grootste case-serie van patiënten met gemetastaseerd 
melanoom die behandeld werden met nivolumab of pem-
brolizumab tot nu toe werden bij 138/496 (27,8%) patiënten 
in totaal 242 immuungerelateerde bijwerkingen beschre-
ven.6 Neurologische bijwerkingen kwamen voor bij 16/138 
(11,6%) patiënten daarvan (16/496, 3,2% van het totaal). 
Andere veelvoorkomende neveneffecten betroffen het adem-
halingsstelsel (17,3%), het musculoskeletale stelsel (15,2%), 
de ogen (5,8%), het cardiovasculaire systeem (3,6%) en het 
bloed (2,2%). Voorts werden bij 10,9% patiënten zeldzame 
constitutionele of infectieuze bijwerkingen gerapporteerd. In 
totaal waren de meeste bijwerkingen mild (graad 1-2). Er 
was sprake van ernstige (graad 3-4) bijwerkingen bij 24%. 
Drie maal werd een (niet-neurologische) fatale bijwerking 
beschreven.6 Vergelijkbare cijfers komen ook naar voren uit 
een recent cohortonderzoek bij 347 patiënten onder behan-
deling met anti-PD-1-therapie. Bij 10 van hen (2,9%) werden 
neurologische neveneffecten gerapporteerd, waarvan neuro-
musculaire bijwerkingen het vaakst voorkwamen.15 Bij ipili-
mumab zijn enterocolitis (graad 3-4; 16%), hypofysitis (5%), 

hepatitis (<5%), en cutane afwijkingen zoals ‘rash’ en jeuk 
(>50%) het meest gerapporteerd. Andere bijwerkingen ko-
men minder vaak voor (<1-2%).4

NEUROLOGISCHE BIJWERKINGEN
Neurologische bijwerkingen van checkpointremmers zijn 
relatief zeldzaam, moeilijk te diagnosticeren en potentieel 
levensbedreigend. In de literatuur zijn deze gepubliceerd in 

FIGUUR 1. Werkingsmechanisme van checkpointremmers 

en pathogenese van immuungemedieerde bijwerkingen. 

De hypothese is dat de immuungemedieerde (neurologische) 

bijwerkingen van checkpointremmers voortkomen uit een de-

regulatie in de T-celrespons op antigenen die door normale 

cellen worden gepresenteerd. Zowel PD-1- als CTLA-4-routes 

zijn betrokken bij het onderhouden van zelftolerantie en modu-

latie van immuunresponsen onder normale fysiologische om-

standigheden. Checkpointremmers blokkeren een deel van dit 

mechanisme. In de lymfeklier (links) worden T-cellen geacti-

veerd. Voor een normale signalering is herkenning van het an-

tigeen (MHC/peptide) door de T-celreceptor (TCR) noodzake-

lijk evenals signalering via CD28. CTLA4, dat net als CD28 

bindt aan B7.1 op de dendritische cel (DC) kan de T-celactiva-

tie weer uitschakelen. Ipilimumab voorkomt door binding aan 

CTLA4 dat CTLA4 deze remming kan afgeven, zodat T-celac-

tivatie doorgaat of wordt versterkt. In de tumor (rechts) zitten 

vaak tumorinfiltrerende lymfocyten die de tumorantigenen 

(MHC/peptide) via hun TCR kunnen herkennen. Geactiveerde 

T-cellen in de tumor brengen vaak PD-1 tot expressie. Herken-

ning van de tumor leidt tot afgifte van IFN-γ en dat zorgt voor 

expressie van PD-L1 door de tumorcel. Interactie tussen PD-1 

en PD-L1 leidt tot inactivatie van de geactiveerde T-cel. An-

ti-PD-1- en anti-PD-L1-antilichamen (nivolumab; pembrolizu-

mab) voorkomen deze interactie zodat T-cellen de tumorcellen 

kunnen vernietigen. Het wegvallen van de genoemde inhibe-

rende mechanismen op zelftolerantie leidt tot verhoogde au-

to-immuniteit waarbij schade aan normale lichaamscellen re-

sulteert in bijwerkingen (figuur afkomstig uit referentie 23).
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de geneesmiddelenonderzoeken2,3, enkele case reports7,16-20, 
in case-series6 en in publicaties van het ipilimumabnet-
werk.21 De bijwerkingen zijn te lokaliseren in zowel het cen-
trale (CZS) als het perifere zenuwstelsel, aan de hersenzenu-
wen, in de spierzenuwovergang en in de spier (zie Tabel 1 op 
pagina 166). Bij toenemend gebruik is het belangrijk dat ook 
neurologen het spectrum van bijwerkingen van deze midde-
len kennen. Het onderliggende werkingsmechanisme van de 
checkpointremmers wordt weergegeven in Figuur 1. 

De neurologische bijwerkingen van anti-PD-1-therapie zijn 
smaakveranderingen (dys- en hypogeüsie), in- en hypersom-
nie, het rusteloze-benensyndroom, tremor, lethargie, geheu-
genstoornissen, vertigo, (perifere) neuropathie, bilaterale 
neuritis optica, dysartrie, cerebraal oedeem, insulten bij fo-
cale cerebrale inflammatie, paresen, myasthenia gravis, 
Guillain-Barrésyndroom en multifocale CZS-demyelinisa-
tie.6,22 In de eerder genoemde caseserie kwamen neurologi-
sche bijwerkingen voor bij 16/496 (3,2%) van de patiënten 

FIGUUR 2. Algoritme in de diagnostiek van immuungemedieerde neurologische neveneffecten van checkpointremmers. 

AChR = acetylcholinereceptor; CZS = centraal zenuwstelsel; PZS = perifeer zenuwstelsel; EEG = elektroencefalogram;  

EMG = elektro(neuro)myografie; ICI = immuungerelateerde checkpoint inhibitors. * = liquoranalyse is niet noodzakelijk bij 

neuromusculaire bijwerkingen. ^ = in de literatuur zijn 4 casus beschreven van encefalitis geassocieerd met checkpointrem-

mers: anti-CASPR, anti-NMDAR, anti-glia nucleair antilichaam, en geen antistoffen aangetoond bij zeer beperkt aanvullend 

onderzoek.24-26 De auteurs van de genoemde artikelen adviseren te overwegen serum en/of liquor te testen op de volgende 

antilichamen: anti-Hu, -Ri, -Yo, -amphiphysin, -CV2 (CRMP5), -Ta/Ma2, -Ma1, - -GAD65, -NMDAR, -CASPR2, -LGI-1, -GABA, 

-AMPA. Algoritme afkomstig uit referentie 5.
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die behandeld werden met nivolumab of pembrolizumab, 
waarbij het 16/138 (11,6%) van alle genoemde neveneffecten 
betrof. Niet eerder beschreven symptomen waren afasie, po-
lyradiculitis, en parkinsonisme met bradykinesie.6 In tegen-
stelling tot neveneffecten in andere orgaanstelsels, persis-
teerden de neurologische bijwerkingen vaak ondanks 
intensieve immuunmodulerende therapie. 
Ipilimumab, een CTLA-4-blokker en daarmee met een iets 
ander werkingsmechanisme, geeft veelvoorkomende bijwer-
kingen zoals hoofdpijn, duizeligheid, lethargie en asthenie. 
Zelden zijn de hersenzenuwen aangedaan (met name ische-
mie van de n. opticus), of is sprake van ataxie, tremor, myo-
cloniën, dysartrie of een perifere neuropathie. Tweemaal is 

een Guillain-Barrésyndroom beschreven (waarvan één fa-
taal). Nog minder zijn gerapporteerd een meningo-radiculo-
neuritis en cerebraal oedeem met insulten, evenals aseptische 
meningitis, Tolosa-Huntsyndroom, granulomateuze onste-
king van het CZS, myositis, inflammatoire autonome neuro-
pathie, hypopituïtarisme (inclusief hypofysitis) en transverse 
myelitis.6,16 De immuunrespons bij ipilimumab is deels dosis-
gerelateerd, cumulatief en schema-afhankelijk. Tevens wordt 
gesuggereerd dat een sterke auto-immuunrespons samen-
hangt met een betere overleving of ‘disease control rate’ bij 
melanoompatiënten.4 Behandeling van de neveneffecten van 
ipilimumab met corticosteroïden of ‘supportive care’ beïn-
vloedt de geïnduceerde antitumorrespons niet.4 

FIGUUR 3. Algoritme in de behandeling van immuungemedieerde neurologische neveneffecten van checkpointremmers. 

Algoritme bewerkt naar referentie 5. *De mate van bewijs van effect varieert sterk per genoemde behandeling. Anti-IL17= an-

ti-interleukine 17-antilichamen; AZA = azathioprine; BRZ = bortezomib; CPX = cyclofosfamide; IFX = infliximab; IVIg = intrave-

neus immunoglobulinen; MPM = mycofenolaatmofetil; PLEX = plasmaferese; RTX = rituximab; TCR = tacrolimus.
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DIFFERENTIAALDIAGNOSE EN  
DIAGNOSTIEK
In het algemeen worden neurologische bijwerkingen van 
checkpointremmers gediagnosticeerd door de consulterend 
neuroloog. De differentiaaldiagnose van nieuw ontstane 
neurologische klachten tijdens of kort na anti-PD-1-behan-
deling is niet uitgebreid en omvat verder nog (para-)neoplas-
tische syndromen, (CZS-) infecties en metastasering naar 
het zenuwstelsel. Er is geen directe biomarker beschikbaar 
waarmee bijwerkingen van checkpointremmers aangetoond 
kunnen worden. In geval van centraal gelokaliseerde symp-
tomen dient een MRI van het hoofd te worden gemaakt ter 
uitsluiting van laesies in het cerebrum of cerebellum. Voorts 
kan liquoronderzoek worden verricht. Bij symptomen die 
wijzen op een stoornis in het perifere zenuwstelsel kunnen 
aanvullend EMG-onderzoek en bloedonderzoek worden in-
gezet. Het diagnostisch algoritme in Figuur 2 (op pagina 168)  
kan behulpzaam zijn. 

BEHANDELING EN PROGNOSE 
Er is geen gevalideerde therapeutische strategie in de behan-
deling van de neurologische bijwerkingen van checkpoint-
remmers. De keuze en duur van de behandeling hangen af 
van de ernst en de distributie (centraal of perifeer zenuwstel-
sel) van de bijwerkingen, alsmede de niet-neurologische ne-
veneffecten bij de patiënt. Er is geen bewijs dat de behande-
ling van de immuungemedieerde bijwerkingen invloed heeft 
op de oncologische uitkomst bij de patiënt, alhoewel uitstel 
van snelle behandeling kan leiden tot ernstige neurologische 
sequelae.5 Het algoritme in Figuur 3 kan behulpzaam zijn bij 

het kiezen van een behandelstrategie. Bij ernstige bijwerkin-
gen (graad 3-4) dient de anti-PD-1-therapie te worden ge-
staakt, bij lichtere bijwerkingen kan deze worden onderbro-
ken. Bij ernstige en levensbedreigende bijwerkingen (graad 
3-4) is tijdige immuunmodulerende behandeling nodig in 
combinatie met staken van de checkpointremmers. Voorts 
kunnen onder andere systemische corticosteroïdtherapie 
(0,5-2,0 mg/kg/dag per os of intraveneus), intraveneuze im-
munoglobulinen en plasmaferese worden overwogen.5

In de beschreven literatuur worden paraesthesieën en poly-
neuropathieën veelal niet behandeld. Wanneer wel gegeven, 
verbeterden (methyl)prednisolon, pregabaline en magnesium 
bij deze aandoeningen de symptomen niet. Paresen kunnen 
herstellen in beloop, met en zonder therapie. Insulten kun-
nen symptomatisch behandeld worden. In geval van een (me-
ningo-)radiculitis kan ook dexamethason worden overwo-
gen.6 Bij de in de literatuur beschreven patiënten persisteerden 
de neurologische bijwerkingen ondanks behandeling met 
corticosteroïden en andere immuunmodulerende therapie. 

CONCLUSIE 
Het gebruik van nivolumab en pembrolizumab bij de behan-
deling van gemetastaseerde ziekten zal naar verwachting 
sterk toenemen, evenals de inzet van ipilimumab. Alle nieu-
we klachten of symptomen die ontstaan tijdens of na ge-
bruik van checkpointremmers (anti-PD-1- en anti-CTLA-  4-
therapie) moeten worden beschouwd als potentiële 
bijwerkingen, aangezien elk orgaansysteem kan worden aan-
getast door de behandeling. Neurologische bijwerkingen 
zijn relatief zeldzaam en potentieel levensbedreigend. Bij 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Checkpointremmers zoals ipilimumab (anti-CTLA-4), nivolumab en pembrolizumab (anti-PD-1) zijn 
 monoklonale antilichamen die steeds vaker worden ingezet bij de behandeling van gemetastaseerd 
 melanoom, niet-kleincellig longcarcinoom en heldercellig niercelcarcinoom.

2 Immuungerelateerde bijwerkingen komen veelvuldig voor, zowel tijdens als na therapie, en kunnen ook 
reeds na een enkele dosis ontstaan.

3 Neurologische neveneffecten zijn zeldzaam, moeilijk te diagnosticeren en potentieel levensbedreigend. 
Deze kunnen worden gelokaliseerd in het centrale en perifere zenuwstelsel, de hersenzenuwen, de 
 spier-zenuwovergang en de spieren.

4 De behandeling van de bijwerkingen bestaat uit immuunmodulerende therapie, met tevens tijdelijk onder-
breken (bij lichte bijwerkingen) of staken (bij ernstige bijwerkingen) van de anti-PD-1-therapie.

5 Snelle behandeling is van belang om de morbiditeit van neurologische, immuungerelateerde bijwerkingen 
te verminderen. 

6 Ondanks behandeling zijn er vaak restverschijnselen van de neurologische neveneffecten. 
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ernstige en levensbedreigende bijwerkingen (graad 3-4) is 
tijdige immuunmodulerende behandeling nodig in combi-
natie met staken van de checkpointremmers. Bij lichte bij-
werkingen kunnen de remmers tijdelijk worden gestopt en 
immuunmodulerende therapie worden overwogen. Helaas 
zijn niet alle neurologische uitvalsverschijnselen reversibel. 
Tot slot willen wij opmerken dat het opzetten van een regis-
ter kan bijdragen aan het verkrijgen van meer inzicht in de 
neurologische bijwerkingen van checkpointremmers.
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