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nagebootste stoornissen (facticious
disorders) – syndroom van
Münchhausen (Munchausen 
syndrome)

Het terrein van de psychiatrische diagnostiek is vaak bezaaid met valstrikken.
Maar het ontwarren van psychiatrische knopen wordt helemaal moeilijk als de
patiënt zelf verstrikt is een web van verzinsels en halve waarheden. Aan de 
hand van een casus onderzoeken we de belangrijkste eigenschappen van de
pathologische fantast.

PATIENT CARE/PSYCHIATRIE/AUGUSTUS 200220

De kunst van het fantaseren

• C A S U S / N A G E B O O T S T E S T O O R N I S S E N

Casus

Op de afdeling spoedeisende hulp meldt zich een 51-jarige man met
depressieve klachten. De patiënt is ten einde raad; hij wilde zich doodrij-
den maar bedacht zich op het laatste moment. De klachten begonnen
twee jaar eerder na het overlijden van zijn vrouw, die werd doodgereden
door een dronken automobilist. Na de begrafenis heeft hij nog een tijd in
het lege huis gewoond maar hij kon zijn draai niet vinden. Sindsdien
zwerft hij voornamelijk in zijn auto, op de vlucht voor zijn eenzaamheids-
gevoelens. Hij slaapt steeds slechter ondanks toenemend gebruik van
oxazepam, eet slecht en is afgevallen. Hij voelt zich leeg, kan nergens
meer van genieten en is toenemend suïcidaal geworden. Tegen de fami-
lie houdt hij zich groot door te zeggen dat hij werkt, terwijl zijn militair
prepensioen inmiddels is ingegaan. Toen hij bijna tegen een ander aan-
reed was hij erg geschrokken en zocht hulp. Bij de Riagg kan hij pas vol-
gende week terecht en hij heeft zich daarom maar op de spoedeisende
hulp gemeld.

Het psychiatrisch onderzoek bij opname toont een wanhopige man,
uiterlijk conform de leeftijd. Hij is nog wel netjes verzorgd maar maakt
toch een wat armoedige indruk. Hij heeft een litteken in het gezicht. In de
contactname is hij formeel en heeft de habitus van een beroepsmilitair.
Het bewustzijn is helder, de oriëntatie ongestoord, het geheugen intact.
De intelligentie lijkt gemiddeld en de aandacht is goed. Het denken is qua
vorm normaal en inhoudelijk gepreoccupeerd met schuld- en schaamte-
gevoelens. Het waarnemen is ongestoord. De stemming is verdrietig en
wanhopig. Er is sprake van anhedonie en vitaal-depressieve kenmerken
zoals slaap-, eet- en concentratiestoornissen, en van een sterke suïcidale
ideatie. Zijn persoonlijkheid vertoont cluster-C-kenmerken.

De patiënt wordt op vrijwillige basis opgenomen op de PAAZ. Bij licha-
melijk onderzoek vallen diverse littekens en een kunstoog op – de gevol-
gen van een ‘mijnincident’ tijdens uitzending in Libanon. Vanwege dit
gegeven wordt gevraagd naar traumatische herinneringen (die worden
ontkend), wordt nader neurologisch onderzoek aangevraagd (geen bij-
zonderheden) en wordt met toestemming van de patiënt het zogenaam-
de ‘Militair Geneeskundig Onderzoek’ opgevraagd (gebruikelijk na ver-
wonding voor inschatting van het invaliditeitspensioen).

Uit zijn biografie blijkt dat hij is opgegroeid in een familie waarbinnen
alle mannen militairen waren: zijn vader is vlak na de geboorte van de
patiënt omgekomen bij de politionele acties in Indonesië; beide grootva-
ders waren kolonel in het Indisch leger. De patiënt is opgevoed bij zijn
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Het syndroom van Münchhausen
behoort tot de groep van nagebootste
stoornissen (facticious disorders)
waarbinnen abnormaal ziektegedrag
centraal staat. De beschreven ziektege-
schiedenis toont de klassieke trias van
het syndroom van Münchhausen, zoals
beschreven in het oorspronkelijke arti-
kel van Asher1: gesimuleerde ziekte,
pathologisch liegen (pseudologia phan-
tastica) en zwerfgedrag (peregrinatie).

Nagebootste stoornissen worden te
weinig gerapporteerd en komen vaker

voor dan gedacht. Het syndroom van
Münchhausen is betrekkelijk zeldzaam
en vertegenwoordigt waarschijnlijk
minder dan 10% van alle gevallen van
nagebootste stoornissen.2,3 De patiën-
ten zijn meestal mannen (ratio 2:1) van
middelbare leeftijd (40-50). Patiënten
met een nagebootste stoornis maar
zonder het syndroom van Münch-
hausen zijn veeleer jonge vrouwen met
een aan de gezondheidszorg gelieerd
beroep, zoals verpleegkundige of
medisch analiste.

Symptomen
We staan stil bij de trias simulatie,
pseudologia phantastica en zwerfge-
drag c.q. persoonlijkheidsstoornis. 

• De patiënt simuleert of induceert
zelf symptomen (bijvoorbeeld het
mengen van bloed met urine, het
inslikken van voorwerpen of zelfver-
minking, zoals het beschadigen van de
endeldarm met een breinaald of het
beschadigen van de gehoorgang met
gootsteenontstopper). De presentatie
wordt verder gecompliceerd door
diverse psychische componenten zoals
geheugenverlies, suïcidale ideatie of
hallucinaties. 

• Pseudologia phantastica is een stoor-
nis waarbij fantastische leugens evolu-
eren tot een complex bedrieglijk
systeem.4 De patiënt komt met een ver-
zonnen maar aangrijpend verhaal dat
aanvankelijk geloofwaardig overkomt
omdat het niet alleen overtuigend ver-
teld wordt maar ook doordat de emo-
tionele toestand van de betrokkene
consistent is met de inhoud. In de lite-
ratuur wordt veelvuldig de fantasie van
de hoge militair genoemd of de (oor-
logs)veteraan met een verleden van
krijgshaftig gedrag of krijgsgevangen-
schap (voorheen ook wel concentratie-
kampverleden). De verhalen zijn een
mengeling van feiten en fictie die in de
loop van de tijd geëvolueerd is tot een
centraal thema dat de plaats inneemt
van de reële biografie. De patiënt is in
zijn eigen verzinsels gaan geloven, het-
geen de acteerprestaties ten goede
komt. De patiënt is zeer bedreven in
het opdissen van medische details die
de fascinatie en interesse van de arts
opwekken. 

• Als onderzoek van de voorgeschie-
denis mogelijk is – en de huidige wet-
geving maakt dat steeds lastiger –
wordt een indrukwekkende lijst gevon-
den van eerdere ziekenhuisopnames
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grootvader in Suriname, een opvoeding die gekenmerkt zou zijn door
hardheid en tucht. Na de middelbare school is hij zelf ook militair gewor-
den en opgeklommen tot de rang van officier (kolonel). Hij is getrouwd
geweest met een Franse vrouw en heeft twee zonen, die beiden dienen
als officier bij het Nederlandse leger in Duitsland. Hij gebruikt geen alco-
hol, maar is in het afgelopen jaar veel oxazepam gaan gebruiken.

Differentiaaldiagnostisch wordt gedacht aan een vitale depressie, een
posttraumatische stress-stoornis of een organisch psychiatrisch stoornis.
Het oxazepamgebruik wordt afgebouwd. Dit leidt bij de patiënt tot veel
spanningen en forse uitbarstingen van verbale agressie aan het adres
van medepatiënten en personeel.

Wanneer de afspraak voor heteroanamnese met zijn zoon nadert,
wordt hij zenuwachtig. Hij meldt dat hij zijn zoon zelf heeft afgebeld uit
schaamte. Bovendien heeft hij een aantal belangrijke details verzwegen.
Hij vertelt dat hij de moordenaar van zijn vrouw heeft omgebracht en
hiervoor een aantal jaren zelf gevangen heeft gezeten in de ‘TBI’ in Vught.
Inmiddels blijkt uit de papieren dat hij wel in militaire dienst gezeten
heeft, maar al in 1970 (op 22-jarige leeftijd) na een forensisch incident
met ‘S-5’ uit de dienst is ontslagen. De verzekerings- en adresgegevens
zijn vals en bij navraag blijken geen personen met dezelfde achternaam
bij defensie voor te komen. Ook komt correspondentie binnen (steeds
met zijn toestemming verkregen) waaruit blijkt dat er een reeks opnames
is geweest, dat hij inderdaad een forensische voorgeschiedenis heeft
(vanwege souteneurschap en geweld) en dat hij een verschijningsverbod
bij een academisch ziekenhuis heeft vanwege ernstige geweldincidenten.
Bij voorzichtige confrontatie wordt een en ander heftig ontkend. De
behandelaars geven aan hem nog steeds te willen helpen maar dat de
vertrouwensband opnieuw moet worden opgebouwd.

Hij kan met weekendverlof om foto’s en ander bewijsmateriaal te gaan
halen en hij zegt een heteroanamnestisch gesprek toe. Na zijn vertrek
keert hij niet meer terug. Vanwege een gevaarsinschatting wordt contact
gezocht met de inspectie voor de gezondheidszorg maar deze meent dat
er geen grond is om voor verdere juridische of medische stappen (BOPZ)
de medische geheimhouding te verbreken.
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(zwerfgedrag, peregrinatie). De patiënt
meldt zich vrijwel altijd via de afdeling
spoedeisende hulp. Bij opname is de
patiënt bereid om zelfs het uitgebreid-
ste en ingrijpendste onderzoek te onder-
gaan. Zijn houding wordt typisch
gekenmerkt door strijdlustigheid en
tegelijkertijd ontwijkende strategieën.
Voor de dokter is het een modelpatiënt
die de arts idealiseert. Na een aantal
dagen raakt de medische en verpleeg-
kundige staf door gedrag, inconsisten-
ties in het verhaal en de opmerkelijke
afwezigheid van familie en ander
bezoek toenemend gealarmeerd. Vaak
ontslaat de patiënt zichzelf voordat het
bedrog is ontdekt. Door alle opnames,
onderzoeken en (afgebroken) behande-
lingen kunnen de kosten flink oplopen;
er wordt in de literatuur gerefereerd
naar een bedrag van meer dan 
€ 700.000 voor één patiënt in een
periode van 12 jaar.2

Etiologie en differentiaaldiagnose
De bron van de aandoening is gelegen
in de persoonlijkheidsstoornis, geken-
merkt door psychopathie en een voor-
geschiedenis van antisociaal gedrag;
Asher noemt middelenmisbruik, foren-
sische voorgeschiedenis en eerdere
psychiatrische opnames. De casusbe-
schrijvingen vertonen opvallende over-
eenkomsten in biografische gegevens:
een beroerde jeugd met verbroken
ouderrelaties in de eerste jaren door
scheiding of overlijden, confrontatie
met ernstige ziekte bij zichzelf of een
familielid met langdurige ziekenhuis-
opname, ongunstige pedagogische
omstandigheden zoals opvoeding in
gastgezinnen of weeshuizen.

De motivatie voor de verzonnen
identiteit is divers, maar versterking
van het eigenwaardegevoel, het zoeken
van aandacht of macht, en manipulatie
van de omgeving worden vaak
genoemd. De patiënt heeft de grandio-
ze identiteit nodig om een pijnlijke

werkelijkheid te ontkennen.4 Het is
verstandig het verhaal niet te zien als
een leugen, omdat de fantasie in wezen
een narcistische droom is, een wensle-
ven.5 De winst voor de patiënt is
intern; dit is het kenmerkende onder-
scheid tussen de nagebootste stoornis
en de gesimuleerde stoornis (malinge-
ring). Het onderscheid tussen somati-
satiestoornis en nagebootste stoornis is
de bewustheid waarmee de symptomen
worden voorgewend: de somatiserende
patiënt is doel- noch middelbewust.
Het verschil tussen het syndroom van
Münchhausen en de nagebootste stoor-
nis is enerzijds gradueel. Anderzijds
heeft het syndroom van Münchhausen
wel een eigen ‘karakter’, zodat een
‘echt ziektebeeld’ met organische basis
mogelijk is. Interessant in dat kader is
dat er neurobiologische afwijkingen
zijn geconstateerd met afwijkende
EEG’s. Er zijn ook opvallend vaak
hoofdtrauma’s in de voorgeschiedenis.6

Behandeling
Over de behandeling is veel geschre-
ven maar weinig ‘bewezen’. Het pro-
bleem is dat de patiënt meestal vertrekt
voordat een effectieve behandelrelatie
kan ontstaan. Al eerder is gewezen op
het belang van een zo min mogelijk
bestraffende confrontatie2,7, waarbij de
behandelaar zijn eigen tegenoverdracht
goed moet kunnen beheersen.

De behandeling staat of valt met de
herdefinitie van de ziekte. Bij patiën-
ten met een nagebootste stoornis lukt
dit vaak beter en is de prognose gunsti-
ger. Mogelijk is het verschil in tegen-
overdracht tussen patiënten met het
syndroom van Münchhausen of nage-
bootste stoornissen hierin een belang-
rijke factor.

Folks geeft een lijst van therapeuti-
sche tips, waarin het belang van een
duidelijk gestructureerde behandeling
in tijd en persoon centraal staat.6

Meldingen van farmacotherapeutische

behandelingen zijn schaars. Ik vond
een melding van succesvolle behande-
ling van een vrouw met nagebootste
stoornis met tranylcypromine, lithium-
carbonaata en clozapineb.8

■

a. Camcolit, Litarex, Priadel
b. Leponex
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