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SAMENVATTING
Cetuximab is een monoklonaal antilichaam tegen de 
epidermale groeifactorreceptor, en is geïndiceerd 
voor de behandeling van gemetastaseerd colorec-
taal carcinoom en plaveiselcelcarcinoom van hoofd 
en nek. In dit artikel wordt een 56-jarige  patiënte met 
hepatogeen gemetastaseerd coloncarcinoom be-
schreven. Enkele uren na haar eerste kuur cetuximab 
presenteerde zij zich met peracute, hevige hoofdpijn 
en nekstijfheid. Op basis van het klinische beeld en 
de liquoranalyse, in combinatie met negatieve bacte-
riële, virale en fungale diagnostiek, werd de diagnose 
cetuximabgeïnduceerde aseptische meningitis ge-
steld. Om handvatten te bieden voor de herkenning 
en benadering van deze complicatie in de kliniek, 
worden de karakteristieken van 9 eerder gerappor-
teerde  patiënten met cetuximabgeïnduceerde asep-
tische meningitis besproken. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(1):24-8)

SUMMARY
Cetuximab is a monoclonal antibody against the epi-
dermal growth factor receptor, indicated for the 
 treatment of advanced colorectal cancer and squa-
mous cell cancer of the head and neck. We report a 
56-year-old patient with colorectal cancer with he-
patogenic metastases, who presented with acute, 
severe headache and neck stiffness within several 
hours after starting cetuximab therapy. Based on the 
clinical picture and pleocytosis in the cerebrospinal 
fluid, combined with negative bacterial, viral and fun-
gal diagnostics, the diagnosis cetuximab-induced 
aseptic meningitis was made. To aid in the clinical 
recognition of, and approach to this complication, 
the characteristics of 9 previously reported cases of 
cetuximab induced aseptic meningitis are discus-
sed. 

INLEIDING
Aseptische meningitis is een ziektebeeld waarbij op grond 
van het klinische beeld en analyse van de liquor cerebrospi-
nalis sprake is van een meningeale ontsteking, terwijl bacte-
riële, virale en fungale kweken van de liquor negatief zijn. 
Cetuximab is een monoklonaal antilichaam tegen de epider-
male groeifactorreceptor (EGFR) en is geïndiceerd voor de 

behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom en 
plaveiselcelcarcinoom van hoofd en nek.1 Aseptische menin-
gitis wordt in de ‘summary of product characteristics’ (SPC) 
van cetuximab als bijwerking genoemd, maar de incidentie 
van deze bijwerking is onbekend. In dit artikel wordt een 
56-jarige vrouw beschreven met gemetastaseerd coloncarci-
noom, die zich enige uren na de eerste intraveneuze toedie-
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ning van cetuximab presenteerde met peracute, hevige 
hoofdpijn. De diagnose aseptische meningitis werd gesteld. 
Naast de casus wordt een overzicht gegeven van 9 eerder 
gerapporteerde  patiënten met aseptische meningitis na een 
eerste kuur cetuximab.

ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 56-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoed-
eisende Hulp met peracuut ontstane, hevige hoofdpijn (in-
tensiteit 9/10) met foto- en fonofobie, niet lijkend op haar 
bekende migraine. Er was geen misselijkheid, braken of 
neurologische uitval. Paracetamol, oxycodon en naratriptan 
hadden geen effect. De  patiënte was 8 maanden eerder gedi-
agnosticeerd met een sigmoïdcarcinoom met levermetasta-
sering. Zij ontving hiervoor eerder chemotherapie in de 
vorm van 5 kuren capecitabine, oxaliplatin en bevacizumab, 
en 7 kuren 5-fluorouracil en irinotecan. De laatste kuur was 
5 weken voor de huidige presentatie. Operatieve metastasec-
tomie bleek niet mogelijk, en er werd gestart met derdelijns 
chemotherapie in de vorm van een 2-wekelijkse cetuximab-
kuur, met levensverlenging als doel. In de voorgeschiedenis 
waren er geen allergische medicatiereacties, wel migraine 
waarvoor zij zo nodig naratriptan gebruikte. Haar overige 
medicatie bestond uit dagelijks estradiol en pantoprazol. 
Op de dag van presentatie ontving de  patiënte haar eerste 
kuur cetuximab. Er werd 900 mg (500 mg/m2) cetuximab 
intraveneus in 2 uur (7,5 mg/min) toegediend, zonder infu-
siereactie. Er werd geen premedicatie gegeven, wel doxycy-
cline ter preventie van superinfectie van frequent optreden-
de huidreacties. Haar huidige klachten ontstonden 8 uur na 
deze kuur. 
Bij neurologisch onderzoek werd een niet-zieke vrouw ge-
zien met pijn, nekstijfheid, foto- en fonofobie. Er waren geen 
focale verschijnselen of koorts. Gezien het acute ontstaan en 
de intensiteit van de hoofdpijn, werd allereerst een sub-
arachnoïdale bloeding (SAB) overwogen. Een CT-scan van 
de hersenen, gemaakt 6 uur na de ictus, toonde geen intra-
cranieel bloed of andere afwijkingen. De  patiënte werd opge-
nomen voor nader onderzoek van de liquor cerebrospinalis. 
Analyse van de liquor, afgenomen meer dan 12 uur na de 
ictus, toonde onverwacht troebele liquor met een verhoogd 
eiwitgehalte (1,65 g/l; referentiewaarde 0,22-0,72 g/l), een 
erytrocytenwaarde van 1.877/μl (traumatische punctie), en 
een leukocytenwaarde van 1.450/μl (referentiewaarde <4/
μl), waarvan 91% neutrofielen en 9% mononucleaire leuko-
cyten. Het gecorrigeerde leukocytengehalte was 1.444/μl, bij 
een erytrocytenwaarde van 4,0 x 1012/l en een leukocyten-
waarde van 12,0 x 109/l in het bloed. Het glucosegehalte was 
3,1 mmol/l (referentiewaarde 2,2-3,9 mmol/l); het bloed-
glucose werd niet gelijktijdig bepaald. Methemoglobine en 

oxyhemoglobine waren niet aantoonbaar. De diagnose SAB 
werd verworpen. Bij verdenking op een bacteriële  meningitis 
werden bloed- en liquorkweken ingezet, en empirische be-
handeling in de vorm van amoxicilline, ceftriaxon en dexa-
methason i.v. werd gestart. Gramkleuring toonde geen bac-
teriën in de liquor. PCR-analyse van de  liquor op neurotrope 
virussen (entero-, parecho-, herpes simplex 1 en 2, en vari-
cellazostervirus), alsmede het cryptococcus- 
neoformansantigeen waren eveneens negatief. De bloed- en 
liquor kweken bleven in de dagen erna negatief, de  patiënte 
bleef koortsvrij, en de hoofdpijn nam binnen 2 dagen na het 
starten van de behandeling sterk af. Na 6 dagen werd, bij 
uitblijvende groei in de bloed- en liquorkweken, de antibio-
tische behandeling gestaakt. De  patiënte werd diezelfde dag 
naar huis ontslagen zonder verdere medicatie. Het klinische 
beeld werd geduid als een aseptische meningitis bij eerste 
cetuximabkuur. Dit werd gemeld bij Bijwerkingencentrum 
Lareb. De behandeling met cetuximab werd, in samen-
spraak tussen  patiënte en haar behandelend oncoloog, niet 
hervat.

DISCUSSIE
De diagnose aseptische meningitis wordt gesteld indien er, 
zoals bij de beschreven  patiënte, sprake is van pleiocytose in 
de liquor in afwezigheid van positieve bacteriële, virale of 
schimmelkweken.  Patiënten met aseptische meningitis wor-
den vaak behandelend met antibiotica tot de bacteriële en 
virale diagnostiek afgerond is. In tegenstelling tot bacteriële 
meningitis gaat aseptische meningitis vanzelf over en is 
geen specifieke behandeling noodzakelijk. De behandeling 
van aseptische meningitis is symptomatisch/ondersteunend 
(pijnstilling, anti-emetica, intraveneus vocht), en vooralsnog 
lijken corticosteroïden ook niet geïndiceerd.2 Medicatiegeïn-
duceerde aseptische meningitis wordt voornamelijk gezien 
bij niet-steroïde anti-inflammatoire medicijnen, antibiotica, 
anti-epileptica, intraveneuze immunoglobulinen (IVIG) en, 
zoals bij de beschreven  patiënte, monoklonale antilicha-
men.2-4

Het eerste geval van cetuximabgeïnduceerde aseptische me-
ningitis werd in 2000 gerapporteerd in een fase 1-klinische 
trial door Baselga et al.5 Sindsdien zijn er nog 8 gevallen van 
cetuximabgeïnduceerde aseptische meningitis in de litera-
tuur beschreven, allemaal ontstaan na de eerste gift cetuxi-
mab.6-11 De klinische karakteristieken en laboratoriumbe-
vindingen van deze 9  patiënten zijn onlangs gepubliceerd.8 
Tabel 1 toont dit overzicht inclusief de beschreven  patiënte. 
Het is opvallend dat de beschreven  patiënte de eerste is bij 
wie deze bijwerking bij de behandeling van colorectaal car-
cinoom wordt beschreven, terwijl voor deze indicatie een 
hogere dosering cetuximab wordt gebruikt (500 mg/m2) 
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TABEL 1. Klinische gegevens van gerapporteerde gevallen van cetuximabgeïnduceerde aseptische meningitis.

Geval, jaar 1
20005

2
 20096

3
20096

4
201010

5
201010

6
20139

7
201511

8
20157

9
20168

10 
2017 

 (huidig)

Geslacht, 
leeftijd

NG, 
NG

Man, 
45

Man, 
42

Vrouw, 
78

Man, 
59

Vrouw, 
54

Man, 
67

Man, 
58

Vrouw, 
66

Vrouw, 
56

Cetuximab

  Indicatie NG Laryngeaal 
PCC

Tonsillair 
PCC

NSCLC NSCLC Maxillair 
PCC

Orofaryn-
geaal PCC

Tonsillair 
PCC

Laryngeaal 
PCC

Coloncar-
cinoom

  Dosis 
(mg/m2)

100 400 400 400 400 400 400 400 400 500

  Premedica-
tie

NG difenhydra-
mine

difenhydra-
mine

NG NG difenhydra-
mine

clemastine difenhydra-
mine

dex-
chlorphe-
nir-amine

geen

Symptomen*

  Hoofdpijn + + + + + + + +

   Peracuut - - - - - - + +

  Koorts + + - + + + - -

   Tempera-
tuur (ºC)

38,8 39,4 NG Acute 
encefa-
lopathie

39,9 39,2 38,9 NG NG

  Nekstijfheid - + + - + - + +

  Fotofobie - + - - - - + +

  Fonofobie - - - - - - - +

  N/V - - + - - - + -

  Uren sinds 
kuur

“enkele” ∼8 “enkele” “enkele” “enkele” ~9 ~1 ~4 ~8

Beeldvor-
ming 

NG NG NG CT: g.a. CT, MRI: 
g.a.

CT: g.a. CT, MRI: 
g.a.†

g.a. NG CT: g.a.

Liquor-
analyse

  Leukocyten 
(/μl)

2.300 2.267 528‡ NG§ 1.025 1.413 473-500 4.100 1.450

   neutrofielen 
(%)

98 90 87 NG§ 92 92 62-80 90 91

  Eiwit (g/l) 1,04 (↑) 1,46 (↑) ↑ 1,16 (↑) 1,65 (↑) 1,79 (↑) 1,28 (↑) 1,5 (↑) 1,65 (↑)
  Glucose 

(mmol/l) 
= = = 2,8 (=) = 3,5 (=) 3,7 (=) 3,2 (=) 3,1 (=)

  Bacterie-
kweek

- - NG/-|| - - - - - -

  Virusdiag-
nostiek

- - NG/-|| - - - - - -

 Fungaal NG NG NG/-|| - NG - NG NG -

 Cytologie - - - NG NG - NG NG NG

Behandeling NG ceftriaxon, 
vanco-
mycine, 

ampicilline, 
aciclovir

ceftriaxon, 
vanco-
mycine, 

ampicilline, 
aciclovir, 
dexame-
thason

empirische 
breed-

spectrum-
antibiotica

empirische 
breed-

spectrum-
antibiotica

ampicilline, 
vanco-
mycine, 
cefepim

ceftazidim, 
vanco-
mycine, 

amoxicilline 
aciclovir, 
dexame-
thason

dexame-
thason, 
vanco-
mycine, 

ceftriaxon, 
ampicilline

ceftriaxon amoxi-
cilline, 

ceftriaxon, 
dexame-
thason

Herstel; 
dagen tot 
herstel

NG Ja; NG Ja; 12 Ja; NG Ja; <7 Ja; NG Ja; <14 Ja; 4 Ja; <8 Ja; 2
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dan voor de overige indicaties (400 mg/m2). De klinische 
presentatie betrof in vrijwel alle gevallen hoofdpijn, die bij 
slechts 1 andere  patiënt werd beschreven als peracuut optre-
dend.8 Koorts en nekstijfheid waren bij de meeste  patiënten 
aanwezig, terwijl foto-/fonofobie, misselijkheid en braken 
minder frequent voorkwamen. De liquoranalyse toonde in 
alle gevallen een pleiocytose (528-4.100/μl) met overheer-
send neutrofiele granulocyten (62-98%), een verhoogd eiwit-
gehalte (1,04-1,79 g/l) en een niet-afwijkend glucosegehalte. 
Beeldvormend onderzoek, niet in alle gevallen uitgevoerd of 
gerapporteerd, droeg niet bij aan de diagnose. Alle  patiënten 
werden empirisch behandeld met antibiotica tot het bekend 
worden van de laatste kweekuitslagen, en herstelden volle-
dig binnen een aantal dagen tot 2 weken. Deze bevindingen 
en het beloop komen overeen met wat in het algemeen wordt 
gezien bij medicatiegeïnduceerde aseptische meningitis.4 
De pathofysiologie van cetuximabgeïnduceerde aseptische 
meningitis is onbekend. Mogelijk zijn er overeenkomsten 
met aseptische meningitis na toediening van andere thera-
peutische antilichamen, voornamelijk beschreven voor 
IVIG.3,4 Ook bij IVIG-geïnduceerde aseptische meningitis 
treden de symptomen over het algemeen binnen 24 uur na 
de eerste gift op.4,12 Gepostuleerde pathofysiologische hypo-
thesen voor IVIG-geïnduceerde aseptische meningitis zijn 
gebaseerd op het passeren van de bloed-hersenbarrière 
(BHB) door immunoglobulinen (IgG).13 Na het passeren van 
de BHB zou het allogene IgG een inflammatoire reactie kun-

nen veroorzaken, door interactie met antigenen op het endo-
theel van de meningeale microvasculatuur. Een ander moge-
lijk mechanisme betreft een vasomotorisch effect op de 
intracraniële vasculatuur door inductie van histamine, sero-
tonine en/of prostaglandinen, zoals bij migraine.12,14 Dit laat-
ste wordt gesteund door de observatie dat migraine in de 
voorgeschiedenis mogelijk predisponeert voor het ontwikke-
len van aseptische meningitis na IVIG.12 Het passeren van 
de BHB door cetuximab zou dus een rol kunnen spelen bij 
het ontstaan van de geassocieerde aseptische meningitis. 
Hoewel in het algemeen wordt aangenomen dat monoklona-
le antilichamen de BHB niet passeren, zijn van een ander 
monoklonaal antilichaam, trastuzumab, meetbare concen-
traties in de liquor aangetoond na intraveneuze toediening.15 
Bij geen van de gerapporteerde  patiënten met cetuximab-
geïnduceerde aseptische meningitis is echter de aanwezig-
heid van cetuximab in de liquor bepaald. Deze bepaling is 
belangrijk om passage van de BHB als pathofysiologisch me-
chanisme meer of minder aannemelijk te maken. Nader on-
derzoek is nodig om de pathofysiologie van cetuximab-
geïnduceerde aseptische meningitis te achterhalen.7

De behandeling met cetuximab werd bij 5 van de tot op 
heden gerapporteerde  patiënten hervat (zie Tabel 1), in een 
gereduceerde dosis van 250 mg/m2 en vaak met premedica-
tie met corticosteroïden.6-9 Bij 1  patiënt, die niet vooraf cor-
ticosteroïden kreeg, trad bij deze tweede kuur opnieuw een 
aseptische meningitis op, die met pijnstilling werd behan-

27
VERVOLG TABEL 1. Klinische gegevens van gerapporteerde gevallen van cetuximabgeïnduceerde aseptische meningitis.

Cetuximab 
hervat

NG Ja Ja NG NG Ja Nee Ja Ja Nee

  Termijn  
(weken)

1 2 4 1 4

  Dosis  
(mg/m2)

250 250 250 250 250

  Premedica-
tie

dexame-
thason,

difenhydra-
mine

dexame-
thason, 
difenhy-
dramine, 

famotidine

difenhydra-
mine 50 
mg i.v.

NG methyl-
predniso-
lon, dex-

chlor-phe-
niramine

  Recidief Nee Nee Ja# Nee Nee

+ = symptoom aanwezig/testuitslag positief; - = symptoom niet aanwezig/testuitslag negatief; ↓ = verlaagd; ↑ = verhoogd; = = nor-
maal (niet verhoogd of verlaagd).
CT=computertomografie; g.a.=geen afwijkingen; N=misselijkheid; NG=niet-gerapporteerd; NSCLC=niet-kleincellig long carcinoom; 
PCC=plaveiselcelcarcinoom; V=braken. 
* Indien symptomatologie werd gerapporteerd, werden niet-genoemde symptomen als niet-aanwezig beschouwd. 
† Behoudens enige wittestofafwijkingen.
‡ Op basis van het gerapporteerde aantal polymorfonucleaire cellen van 459/μl, hetgeen 87% van het totaal aantal cellen was, werd 
het totaal celgetal (528/μl) uitgerekend.
§ Nagovskiy rapporteert “CSF-evaluatie toonde 214 kernhoudende cellen, 15 rode bloedcellen, 81 gesegmenteerde cellen, en  
7 lymfocyten”, zonder verdere details over totaal aantal cellen, en of het aantallen per μl betreft.
|| Nagovskiy rapporteert “infectie werd uitgesloten”, zonder specificatie van de uitgevoerde diagnostiek.
# Behandeld met antipyretica, met complete resolutie. Cetuximab daarna opnieuw hervat, zonder opnieuw optreden aseptische 
meningitis.



JA ARGANG120 FEBRUARI20191 33

NEUROLOGISCHE OBSERVATIE 28

deld. Alle daaropvolgende kuren verliepen ook bij deze 
 patiënt ongecompliceerd.9 Het effect van dosisreductie op de 
effectiviteit van de cetuximabbehandeling is, voor zover wij 
weten, niet onderzocht. Wel was een hogere dosering in een 
studie geassocieerd met een hoger tumorresponspercentage 
bij  patiënten met colorectaal carcinoom.16 
Opvallend is dat, voor zover gerapporteerd, in geen van de 
gepubliceerde gevallen premedicatie met corticosteroïden 
werd gegeven bij de eerste cetuximabinfusie, net als bij de 
beschreven  patiënte. In de SPC-tekst van cetuximab, gerevi-
seerd in 2014, wordt aangeraden alle  patiënten premedicatie 
met een antihistaminicum en een corticosteroïd te geven 
voor de eerste en alle daaropvolgende infusies. Er staat ech-
ter niet vermeld wat de reden van deze aanbeveling is. Het 
besluit tot herstarten van cetuximab na het optreden van 
aseptische meningitis dient op individuele basis genomen te 
worden. Met de juiste premedicatie en een gereduceerde do-
sis kan een recidief uitblijven.6–9 

CONCLUSIE
Aseptische meningitis dient herkent te worden als een zeld-
zame maar ernstige medicatiereactie bij gebruik van cetuxi-
mab. Clinici dienen aseptische meningitis te overwegen bij 
 patiënten die zich kort na een eerste kuur cetuximab presen-
teren met peracute hoofdpijn, koorts en nekstijfheid. De di-
agnose steunt op analyse van de liquor cerebrospinalis, ge-
kenmerkt door pleiocytose met overheersend neutrofiele 
granulocyten, een verhoogd eiwit- en normaal glucosegehal-
te, en negatieve bacteriële en virale kweken. Volledig herstel 
treedt op binnen 2 weken. Hervatten van de behandeling 
met cetuximab kan worden overwogen, in een lagere dosis 
en met de juiste premedicatie, maar een recidief aseptische 
meningitis is niet uitgesloten.
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Aseptische meningitis dient overwogen te worden bij patiënten die zich kort na een eerste kuur cetuxi-
mab presenteren met peracute hoofdpijn, koorts en nekstijfheid.

2 Cetuximabgeïnduceerde aseptische meningitis gaat vanzelf over. Na bekend worden van de laatste mi-
crobiële diagnostiek volstaat symptomatische en ondersteunende behandeling (pijnstilling, anti-emetica, 
intraveneus vocht).

3 Hervatten van de cetuximabtherapie kan worden overwogen, in een lagere dosering en met premedicatie 
in de vorm van een antihistaminicum en corticosteroïden. Een recidief aseptische meningitis is echter 
niet uit te sluiten.




