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SAMENVATTING
Het harlekijnteken of harlekijnsyndroom is een zeld-
zame, craniale, autonome aandoening die wordt ge-
karakteriseerd door een halfzijdige bleke gelaats-
kleur door gebrek aan blozen en transpiratie van het 
gelaat (en soms ook een arm) als reactie op hitte of 
inspanning. Het syndroom wordt veroorzaakt door 
een stoornis in het sympathisch zenuwstelsel. 
Meestal is de aandoening idiopathisch, alhoewel on-
derliggende structurele oorzaken dienen te worden 
uitgesloten. In dit artikel wordt een zeldzame casus 
beschreven van een patiënte met clusterhoofdpijn 
die het harlekijnsyndroom ontwikkelt. Verder biedt 
het artikel een overzicht van de relatie tussen primai-
re hoofdpijnen en het harlekijnsyndroom. Voorts 
wordt ingegaan op de anatomie, de diagnostische 
aanpak en de behandelmogelijkheden. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020:121(2):74-8)

SUMMARY
The harlequin sign or syndrome is a rare cranial au-
tonomic condition characterised by unilateral dimin-
ished flushing and sweating of the face (and some-
times an arm), in response to heat or exercise. It 
results from autonomic, mainly sympathetic disfunc-
tioning. Although the idiopathic form is the most 
common, underlying structural abnormalities in 
head, neck and thorax need to be excluded. Here, 
we describe the case of rare combination of cluster 
headache and the harlequin syndrome in a female 
patient. Also, an overview of cases from the literature 
is presented. We discuss the association between 
primary headaches and the harlequin syndrome. 
Furthermore the relevant anatomy, the diagnostic 
tools and therapeutic options is presented. 

INLEIDING
Het harlekijnteken of harlekijnsyndroom is een zeldzame, 
craniale, autonome aandoening die wordt gekarakteriseerd 
door een halfzijdige bleke gelaatskleur door gebrek aan blo-
zen en transpiratie van het gelaat als reactie op hitte of in-
spanning.1 Meestal is sprake van een stoornis in het sympa-
thisch zenuwstelsel. Soms is ook een arm aangedaan. In de 
meerderheid van de gerapporteerde casus betreft het een 

primair syndroom, zonder aanwijsbare onderliggende oor-
zaak. Een secundaire vorm is nog zeldzamer. Een patiënt 
met een harlekijnsyndroom bij clusterhoofdpijn werd 
slechts eenmaal eerder beschreven. In dit artikel wordt een 
49-jarige vrouw met primaire clusterhoofdpijn beschreven. 
Naast de casus wordt een overzicht gegeven van 10 eerder 
beschreven patiënten met dit syndroom, waarvan slechts 1 
eveneens clusterhoofdpijn had. 
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CASUS
Een 49-jarige vrouw had gedurende 2 maanden aanvallen 
van zeer ernstige, stekende pijn achter het linkeroog. Daar-
bij was sprake van een syndroom van Horner (ptosis en 
miosis), conjunctivale injectie, lacrimatie en een verstopt 
neusgat, alle aan de linkerzijde. Ook had zij last van bewe-
gingsdrang. Ze had per dag maximaal 2 aanvallen die elk 
2 tot 3 uur duurden.
Het neurologisch onderzoek en een MRI-scan van de her-
senen toonden geen afwijkingen. De diagnose eerste epi-
sode van clusterhoofdpijn werd gesteld. De patiënte kon de 
aanvallen succesvol couperen met subcutane injecties met 
sumatriptan en zuurstofinhalatietherapie. Nadat de clus-
terperiode was geëindigd, persisteerde het syndroom van 
Horner. Weken later meldde de patiënte dat na het hardlo-
pen alleen de rechterzijde van haar gelaat rood verkleurde. 
De linkerzijde bleef normaal van kleur (zie Figuur 1). Dit 
bleek eigenlijk te berusten op een gebrek aan blozen aan 
de linkerzijde van het gelaat. Bovendien zweette ze niet 
langer aan de linkerzijde van het gelaat. Het syndroom van 
Horner was onveranderd. Een aanvullende CT-angiografie 
van de cerebrale en halsvaten (tot en met de aorta ascen-
dens) en een röntgenfoto van de thorax toonden geen caro-
tisdissectie of ruimte-innemende laesie in het traject van 
de nervus vagus of de cervicale sympathische grensstreng. 
Op dat moment werd geen aanvullende MRI vervaardigd. 
De verschijnselen verminderden enigszins in de loop van 
maanden. Er deed zich vooralsnog geen nieuwe episode 
van clusterhoofdpijn voor. De patiënte had geen behoefte 
aan symptomatische, esthetische therapie in de vorm van 
sympathicusblokkade aan de asymptomatische zijde. Het 
klinisch beeld paste bij het harlekijnsyndroom, meest 
waarschijnlijk in het kader van clusterhoofdpijn.  

BESCHOUWING
HET HARLEKIJNSYNDROOM 
Het harlekijnteken of harlekijnsyndroom is een zeldzame, 
craniale, autonome aandoening die wordt gekarakteri-
seerd door halfzijdige roodverkleuring en transpiratie van 
het gelaat als reactie op hitte of inspanning.1 Dit syndroom 
werd voor het eerst beschreven door Lance in 1988. Deze 

FIGUUR 1. Asymmetrische verkleuring van gelaat, ptosis en 

miosis links bij de beschreven patiënte. (De patiënte gaf toe-

stemming voor gebruik van deze foto.)
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FIGUUR 2. Sympathische innervatie van het gelaat.8 Vanuit 

de cortex cingularis anterior verlopen gemyeliniseerde vezels 

via de hypothalamus tot het centrum ciliospinale in het mye-

lum (1e neuron). Van daaruit treden de vezels uit met de voor-

hoornwortels naar de ganglia in de sympathische grens-

streng (2e neuron): vanuit C8-Th1 de vezels naar het gelaat en 

vanuit Th2-Th8 de vezels naar de arm. Ongemyeliniseerde, 

voor vaso- en sudomotore activiteit separate, vezels lopen 

vanuit deze ganglia in de grensstreng met perifere zenuwen 

mee naar het eindorgaan (3e neuron). 

Sympathische innervatie van het hoofd verloopt vanuit het 

ganglion cervicale superius, waarbij de vezels gedeeltelijk met 

de arteria carotis interna (innervatie mediale zijde voorhoofd, 

ogen en neusvleugels) danwel met arteria carotis externa (rest 

gelaat) meelopen en met takken van de n. trigeminus over het 

gelaat worden verdeeld. De wangen worden via beide syste-

men geïnnerveerd. Sympathische innervatie van de arm en 

hand verloopt vanuit de genoemde wortels Th2-Th8, via het 

ganglion cervicothoracicum (stellatum) naar de plexus brachi-

alis en dan met perifere zenuwen verder de arm in. 
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stoornis zou door hem als ‘harlekijnsyndroom’ benoemd 
zijn vanwege de gelijkenis van het gelaat van patiënten met 
het speelgoedharlekijntje van zijn zoon (persoonlijke com-
municatie P.J. Goadsby). De naam werd tot dan toe ge-
bruikt voor vasomotorische instabiliteit en/of ichthyosis 
congenita bij pasgeborenen.
Typisch trekt de roodverkleurde zijde van het gelaat de 
aandacht. In eerste instantie werd dan ook verondersteld 
dat de gelaatshelft met symptomen de pathologische zijde 
was. Later bleek juist dat aan de niet-verkleurende zijde 
met anhidrosis sprake was van uitval van met name de 
sympathische innervatie. Onderzoeken naar de pupilreac-
tiviteit toonden aan dat in sommige gevallen ook parasym-
pathische disfunctie bestaat.2 Tegenwoordig wordt het 
harlekijnsyndroom gezien als een aandoening in het spec-
trum van craniale, autonome stoornissen waartoe ook de 
syndromen van Ross, Holmes-Adie en Horner behoren. 
Het syndroom van Ross werd eerder in dit tijdschrift be-
sproken.3 In totaal zijn ongeveer 90 patiënten met het har-
lekijnsyndroom beschreven.4-7 In de meeste gevallen be-

treft het de primaire, idiopathische vorm. Een enkele keer 
wordt een onderliggende oorzaak gevonden.4 

ANATOMIE
Transpireren en blozen zijn functies van het sympathische 
zenuwstelsel. De vaso- en sudomotorische innervatie vin-
den hun oorsprong in de hypothalamus (zie Figuur 2). Van 
hieruit lopen gemyeliniseerde axonen naar caudaal naar 
de ganglia in de sympathische grensstreng: het centrum 
ciliospinale ter hoogte van C8-Th1 (innervatie van het ge-
laat) dan wel Th1-Th4 (innervatie van de arm). Een caro-
tisdissectie, een cerebraal aneurysma of een (ruimte-inne-
mende) laesie in de hersenstam, hals, longtop of 
mediastinum (traject van de n. vagus of sympathische 
grensstreng) kan leiden tot sympathische disfunctie en de 
genoemde symptomen.1,8 Een MRI-scan van hoofd en hals, 
echo-duplex van de carotiden of CT-angiografie van de 
hals- en hersenvaten en een röntgenfoto van de thorax 
kunnen worden gebruikt ter uitsluiting van deze mogelijke 
onderliggende oorzaken.4

TABEL 1. Overzicht van de beschreven patiënten met harlekijnsyndroom en een primair hoofdpijn-
syndroom (aanpassing van 5)

Patiënt 
in dit 
artikel

Viana et 
al.5 
patiënt 1

Viana et 
al.5 
patiënt 2

Viana et 
al.5 
patiënt 3

Lance et 
al.1

patiënt 1

Lance et 
al.1

patiënt 2

Drum-
mond 
et al.2

Corbett 
et al.9

Fallon 
et al.10

Willaert 
et al.4

Lehman 
et al.6

Geslacht V V V V V M V V V V M

Leeftijd 
(jaar)

49 42 58 69 58 42 44 37 51 43 63

Harlekijnsyndroom

Leeftijd 
(jaar)

49 40 41 50 54 37 26 37 51 43 60

Zijde links links links rechts links links rechts links onbe-
kend

links rechts

Hoofdpijn voor harlekijnsyndroom

Leeftijd 
(jaar)

49 30 41 20 36 37 26 onbe-
kend

onbe-
kend

onbe-
kend

60

Diagnose CH MO MO MA TTH* MO MO migrai-
ne

migrai-
nea

migrai-
ne

CH

Lokali-
satie

links bilateraal rechts links > 
rechts

rechts rechts rechts onbe-
kend

onbe-
kend

onbe-
kend

rechts

Frequen-
tie

1-2/
dag

1-2/
maand

4/maand 0,5/
maand

onbe-
kend

onbe-
kend

onbe-
kend

onbe-
kend

onbe-
kend

onbe-
kend

1-3/dag

Hoofd-
pijn bij 
inspan-
ning

ja ja ja nee nee nee ja nee nee nee onbe-
kend

Diagnose PEH PEH MO MO

Zijde links links rechts rechts

*rechtszijdig zeurende hoofdpijn zonder begeleidende verschijnselen sinds auto-ongeval 22 jaar eerder, a‘klassieke migraine’.
CH=clusterhoofdpijn, M=man, MO=migraine zonder aura, MA=migraine met aura, PEH=‘primary exertional headache’ (primaire in-
spanningshoofdpijn), TTH=‘tension type headache’ (spanningshoofdpijn), V=vrouw.
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RELATIE MET HOOFDPIJN
Sommige patiënten met het harlekijnsyndroom rapporte-
ren ook hoofdpijn. Dit werd voor het eerst beschreven 
door Lance et al.1 Alhoewel de comorbiditeit met primaire 
hoofdpijnsyndromen zoals migraine en clusterhoofdpijn 
zeer zeldzaam is, kan dit ons wel iets leren over de onder-
liggende pathofysiologie. Tot nu toe zijn 10 patiënten met 
een harlekijnsyndroom en een primair hoofdpijnsyn-
droom beschreven in de literatuur.2,4,6,9,10 De klinische ka-
rakteristieken van 9 van deze 10 patiënten werden enige 
tijd geleden gepubliceerd.5 Tabel 1 (op pagina 76) toont een 
overzicht van de 10 eerder beschreven patiënten en de 
patiënte uit dit artikel. 

Een pathofysiologisch verband tussen migraine en harle-
kijnsyndroom lijkt niet waarschijnlijk.5 De beschreven mi-
grainepatiënten hadden ofwel al jaren geen aanvallen 
meer, ofwel de harlekijnsymptomen traden niet tegelijk 
met de migraineaanval op.5 Het weinige farmacologische 
onderzoek ondersteunt dit. Sumatriptan en dihydro-ergo-
tamine hadden geen effect op het harlekijnsyndroom 
(maar wel op de migraineaanval) en intraveneuze toedie-
ning van nitroglycerine (een gevalideerd model om mi-
graineaanvallen te provoceren) leidde wel tot een migrai-
neaanval, maar niet tot harlekijnsymptomen.5 Daarnaast 
had 1 van de 2 patiënten bij wie de migraine en het harle-
kijnsyndroom gelijktijdig startten kort daarvoor een ern-
stige KNO-infectie en tonsillectomie ondergaan die moge-
lijk de symptomen verklaren.2,5 Het verband berust 
waarschijnlijk dus op toeval. 
De eerder beschreven clusterhoofdpijnpatiënt had zijn 
eerste periode met clusterhoofdpijn op 60-jarige leeftijd. 
De harlekijnklachten traden niet gelijktijdig op met de 
clusterhoofdpijnaanvallen. De rechtszijdige harlekijn-
klachten waren begonnen na een gecompliceerde wortel-
kanaalbehandeling, eveneens aan de rechterzijde.6 De 
patiënte uit dit artikel is vooralsnog de 2e beschreven pa-

tiënt met een harlekijnsyndroom en clusterhoofdpijn. 
Een functiestoornis van het autonome zenuwstelsel lijkt 
voor beide symptomen de verklaring. Het harlekijnsyn-
droom kan worden geïnterpreteerd als een uiting van au-
tonome disfunctie bij clusterhoofdpijn. Het is echter ook 
mogelijk dat beide een uiting zijn van onderliggende au-
tonome disfunctie door een andere, onderliggende (mo-
gelijk structurele) oorzaak. De patiënte zal daarom op 
termijn opnieuw onderzocht worden om een (mediasti-
nale) tumor uit te sluiten. 

THERAPIE
Bij een onderliggende oorzaak van het harlekijnsyndroom 
dient de therapie te worden gericht op die oorzaak. Bij de 
idiopathische vorm is een symptomatische behandeling 
meestal niet noodzakelijk, gezien het doorgaans benigne 
beloop. Als een patiënt veel hinder ondervindt van de 
asymmetrische hyperhidrose en het blozen kunnen botu-
linetoxine-injecties of chirurgische sympathische dener-
vatie van de gezonde, contralaterale zijde worden overwo-
gen.11 

CONCLUSIE
Het harlekijnteken of harlekijnsyndroom is een zeldzame, 
craniale, autonome aandoening die wordt gekarakteri-
seerd door halfzijdige roodverkleuring en transpiratie van 
het gelaat (en soms ook een arm) als reactie op hitte of in-
spanning. Op pathofysiologische gronden is een associatie 
met clusterhoofdpijn aannemelijk, maar niet met migrai-
ne. Meestal is de aandoening idiopathisch. Onderliggende 
oorzaken, zoals een carotisdissectie, een cerebraal aneu-
rysma of een (ruimte-innemende) laesie in de hersenstam, 
hals, longtop of mediastinum, dienen echter te worden 
uitgesloten met (herhaald) beeldvormend onderzoek. De 
behandeling is gericht op de eventuele onderliggende oor-
zaak. Bij de idiopathische vorm is behandeling meestal 
niet noodzakelijk. 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Het harlekijnteken of harlekijnsyndroom is een zeldzame, craniale, autonome aandoening die wordt 
gekarakteriseerd door halfzijdige roodverkleuring (eigenlijk juist uitblijven van roodverkleuring aan de 
andere zijde) en transpiratie van het gelaat (en soms ook een arm) als reactie op hitte of inspanning.

2 Alhoewel het meestal om de idiopathische vorm gaat, dienen onderliggende oorzaken zoals een 
carotisdissectie, een cerebraal aneurysma of een (ruimte-innemende) laesie in de hersenstam, hals, 
longtop of mediastinum te worden uitgesloten met beeldvormend onderzoek.

3 Het harlekijnsyndroom kan voorkomen in het kader van clusterhoofdpijn, maar ook kunnen beide een 
symptoom van dezelfde onderliggende autonome disfunctie zijn.
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