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Samenvatting
Conversiestoornis is een aandoening die zich kenmerkt door neurologische
uitvalsverschijnselen, zonder dat een organische verklaring kan worden
aangetoond. Conversiestoornis komt zowel bij kinderen als volwassenen voor. De
vraagstelling van deze scriptie luidt als volgt: zijn er verschillen tussen volwassenen en
kinderen wat betreft diagnostiek, prognose en behandeling van conversiestoornissen? Wat
betreft de diagnostische criteria blijken er geen verschillen tussen kinderen en
volwassenen. Verschillen worden gevonden in prevalentie: de conversiestoornis
komt het meest voor bij adolescenten, gevolgd door volwassenen, en kinderen
tussen de 5 en 12 jaar. De prognose voor herstel is zowel voor kinderen als
volwassenen beter bij het acuut ontstaan van de klachten. Ook geeft een kortere
duur van de conversiesymptomen een betere prognose voor herstel. De meest
effectieve onderzochte behandeling van conversiestoornis is een multidisciplinaire
(neuroloog, fysiotherapeut, psychotherapeut, verpleging) behandeling waarbij een
gedragsgerichte methodiek wordt gebruikt.
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1.

Inleiding

Conversiestoornis is een aandoening die zich kenmerkt door neurologische
uitvalsverschijnselen, zonder dat een organische verklaring kan worden
aangetoond. Conversiestoornis wordt tegenwoordig steeds vaker herkend en
gediagnostiseerd. De diagnose wordt veelal pas gesteld nadat diverse medische
specialisten geconsulteerd zijn. De kans op herstel van de aandoening wordt
vergroot indien behandeling zo spoedig mogelijk na het stellen van de diagnose
aanvangt. Het is dan ook van belang de conversiestoornis als zodanig vroegtijdig te
herkennen en te diagnostiseren om zo spoedig mogelijk te starten met de
behandeling.
Conversiestoornissen komen zowel bij volwassenen als kinderen voor. De
literatuur is voornamelijk gericht op de volwassenenpopulatie zowel wat betreft
symptomen en diagnostiek als mogelijke behandelmethoden. Of diagnostiek en
behandelmethoden bij volwassenen zonder meer toepasbaar zijn op kinderen wordt
door sommige onderzoekers betwijfeld (Garber, 1998).
De vraagstelling van deze scriptie luidt dan ook als volgt: zijn er verschillen tussen
volwassenen en kinderen wat betreft diagnostiek, prognose en behandeling van
conversiestoornissen?
Na een kort historisch overzicht van conversiestoornissen, worden de criteria
voor de diagnose gedefinieerd en zal de prevalentie worden beschreven.
Vervolgens zullen factoren beschreven worden die van invloed zijn op de prognose
en de comorbiditeit. Hierna volgen een aantal verklaringsmodellen.
Vervolgens zullen verschillende behandelmethoden worden beschreven, waarbij
nader zal worden ingegaan op multidisciplinaire behandeling met hypnotherapie
en een gedragsmatig georiënteerde multidisciplinaire behandeling. Onderzoeken
naar deze behandelmethodieken worden omschreven voor zowel volwassenen als
kinderen. Aan het eind zullen de voordelen van een multidisciplinaire behandeling
uiteen worden gezet. Waar mogelijk zal de vergelijking worden gemaakt tussen
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volwassen en kinderen. Tenslotte volgen de discussie en suggesties voor toekomstig
onderzoek.

2.

Conversiesymptomen

2.1

Geschiedenis

In de Griekse Oudheid bestonden conversiesymptomen al. In deze periode
gebruikte men de term hysterie voor onverklaarde lichamelijke klachten. Ook in de
18e eeuw werd hysterie gediagnostiseerd en dan voornamelijk bij vrouwen. Men
dacht toen dat vrouwen met hysterie last hadden van een ‘zwevende’ baarmoeder.
Dat wilde zeggen dat de baarmoeder van deze vrouwen abnormale bewegingen
maakte waardoor er lichamelijke klachten ontstonden. Deze lichamelijke klachten
waren een uiting van neuroses. (Garber, 1998).
In de 19e eeuw was Briquet een van de eerste die hysterie onderzocht. Hij
observeerde een groep mensen met chronische onverklaarde lichamelijke klachten
en suggereerde naar aanleiding hiervan dat de psyche van invloed was op de
ontwikkeling en instandhouding van lichamelijke klachten bij mensen met hysterie.
Volgens Briquet waren de lichamelijke klachten een reactie op stressvolle
gebeurtenissen waarbij de affectieve kant van de hersenen werd beïnvloed (Moene,
2001).
Na Briquet, heeft Pierre Janet hysterie onderzocht. Janet kwam tot de conclusie
dat mensen met hysterie niet in staat waren bepaalde emotionele en traumatische
gebeurtenissen te verwerken. Als reactie hierop kon de patiënt zich tijdens een
emotionele of traumatische gebeurtenis terugtrekken uit het bewuste en op deze
manier de herinnering aan de gebeurtenis blokkeren of hij dissocieerde. Belangrijk
daarbij was dat geen bewust gecontroleerde processen waren (Nijenhuis & van der
Hart (1999).
Ook Freud geloofde dat mensen met hysterie dissocieerden tijdens een
traumatische ervaring, met name als het om een negatieve seksuele ervaring ging.
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Echter, Freud was ervan overtuigd dat pijnlijke herinneringen en affecten door
middel van de dissociatie ‘vertaald’ werden in lichamelijke klachten (Garber 1998).
In de jaren vijftig werd de term hysterie veranderd in conversie hysterie en
opgenomen in het Diagnostic and Statistical Manual (DSM-I) onder de noemer
conversie reactie. In de huidige versie van de Diagnostic and Statistical Manual (DSMIV-R) wordt de conversiestoornis gecategoriseerd onder somatoforme stoornissen.
Daarbij moet aan duidelijke criteria worden voldaan om de diagnose
conversiestoornis te kunnen stellen.
In de geschiedenis werd geen onderscheid gevonden tussen volwassenen en
kinderen bij de omschrijving van conversiesymptomen.

2.2

Symptomen en Definitie

In de DSM-IV-TR (APA, 2001) wordt de conversiestoornis gecategoriseerd onder de
somatoforme stoornissen. In deze categorie zijn stoornissen ingedeeld waarbij de
lichamelijke klachten in eerste instantie doen vermoeden dat er sprake is van een
somatische aandoening. Echter na onderzoek wordt deze somatische aandoening
niet gevonden, soms wordt weliswaar een somatische aandoening gevonden maar
de omvang en de ernst van de lichamelijke klachten kunnen hierdoor niet verklaard
worden.
Conversiesymptomen zijn symptomen die een neurologische ziekte doen
vermoeden maar waarvoor geen organische verklaring kan worden gevonden. Deze
zogeheten functionele klachten uiten zich in functieverlies of functieverandering op
motorisch of sensorisch gebied of op het gebied van het bewustzijn.
Functieverandering op motorisch gebied kan tot uiting komen als verlamming of
gelokaliseerde spierzwakte, stoornissen in de coördinatie of het evenwicht,
loopstoornissen, slikproblemen, afonie of aanvallen van ongecontroleerde
bewegingen. Op sensorisch gebied kan dit tot uiting komen door verlies van tast,
blindheid, doofheid, hallucinaties en hevige darmpijnen. Pseudo-epileptische
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aanvallen met willekeurige motorische of sensorische componenten of wegrakingen
kunnen een vorm van conversie zijn op het gebied van een veranderd bewustzijn.
Tevens kan het zijn dat mensen een gemengd beeld van symptomen uit de
hierboven beschreven categorieën vertonen.
“De conversiestoornis begint doorgaans acuut, maar een geleidelijk
verergerende symptomatologie kan ook optreden. In het typische geval zijn de
individuele conversiesymptomen van korte duur. Een terugval komt regelmatig
voor en treedt bij een vijfde of een vierde deel van de betrokkenen binnen één jaar
op, waarbij terugval toekomstige recidieven voorspelt” (APA, p. 95, 1996).
Specifieke symptomen voor kinderen worden in de DSM-IV niet vermeld. Uit de
literatuur blijkt dat de symptomen die kinderen vertonen over het algemeen veel
minder gevarieerd zijn dan bij volwassenen. De symptomen die het meest
voorkomen bij kinderen zijn pseudo-epileptische aanvallen, gang/loopstoornissen
en (gedeeltelijke) verlammingen (Fritz, Fritsch, & Hagino, 1997).
In tabel I staan de criteria van de DSM-IV-R vermeld.

Tabel I
Diagnostische criteria voor de conversiestoornis volgens de DSM-IV-TR
- Één of meer symptomen of uitvalsverschijnselen die de willekeurige motorische of sensorische
functies treffen, die doen denken aan een neurologische of andere somatische aandoening.
- Psychische factoren worden verondersteld met het symptoom of uitvalsverschijnsel samen te hangen
omdat het begin of het verergeren van het symptoom of uitvalsverschijnsel voorafgegaan wordt door
conflicten of andere stressveroorzakende factoren.
- Het symptoom of uitvalsverschijnsel wordt niet met opzet veroorzaakt of voorgewend (zoals bij de
nagebootste stoornis of simulatie).
- Het symptoom of uitvalsverschijnsel is, na adequaat medisch onderzoek, niet eerder toe te schrijven
aan een bekende somatische aandoening of het directe effect van een middel of als een cultureel
aanvaarde vorm van gedrag of ervaring
- Het symptoom of uitvalsverschijnsel veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het
sociaal of beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen, of
rechtvaardigt medisch onderzoek.
- Het symptoom of uitvalsverschijnsel is niet beperkt tot pijn of seksuele disfunctie, komt niet
uitsluitend voor in het beloop van een somatisatiestoornis en is niet eerder toe te schrijven aan een
andere psychische stoornis.
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2.3

Prevalentie

De prevalentie van conversiestoornissen loopt binnen verschillende onderzoeken
uiteen. Binnen algemene ziekenhuizen is de prevalentie 0.5-5%. Op poliklinieken
neurologie wordt conversiestoornis bij 4% van de patiënten gediagnostiseerd. De
onderzoeken waarop deze cijfers gebaseerd zijn stammen uit begin jaren 80. Uit
recenter onderzoek van Thomassen, van Hemert, Huyse, van der Mast en
Hengeveld (2003) bleek dat van de patiënten die door specialisten van een algemeen
ziekenhuis werden verwezen naar een PAAZ, met een diagnose somatoforme
stoornis 39,5% een conversiestoornis had.
Volgens de DSM-IV is de prevalentie van conversiestoornissen 1-3%. Verder
wordt er het volgende over vermeld: “De conversiestoornis begint in het algemeen
tussen de late kinderleeftijd en vroege volwassenheid, zelden vóór de leeftijd van
tien jaar of na de leeftijd van vijfendertig jaar, maar een begin na het tachtigste jaar
is gerapporteerd. Conversiestoornissen lijken vaker bij vrouwen voor te komen dan
bij mannen, waarbij de gerapporteerde ratio’s variëren van 2:1 tot 10:1. Bij mannen
worden conversiestoornissen vaak gezien in de context van bedrijfsongevallen of in
het leger, in welke gevallen zij zorgvuldig gedifferentieerd dienen te worden van
Simulatie” (APA, p. 94, 1996). Conversiesymptomen bij kinderen onder de tien jaar
zijn doorgaans beperkt tot gangstoornissen of toevallen.
Over

de

prevalentie

van

conversiestoornissen

bij

kinderen

bestaat

onduidelijkheid. Volgens Garber (1998) ontbreken duidelijke cijfers omdat de
criteria voor conversiestoornis bij volwassenen niet hetzelfde zijn als de criteria voor
deze stoornis bij kinderen. Echter, Garber geeft geen verklaring voor haar opvatting.
Fritz et al. (1997) concludeerden, na bestudering van de literatuur over
conversiestoornis bij kinderen, dat goede en betrouwbare prevalentie cijfers voor
conversiestoornis bij kinderen niet voorhanden zijn.
In 2002 rapporteerden Kotagal, Costa, Wyllie en Wogamuth over eerder
onderzoek betreffende de prevalentie van conversiestoornissen bij kinderen. De
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proefpersonen in dit onderzoek bestonden uit 135 kinderen met pseudoepileptische aanvallen. Aan de hand van leeftijd werden de kinderen over drie
groepen verdeeld. De eerste groep bestond uit 26 kinderen in de leeftijd van 2
maanden tot 5 jaar, de tweede groep bestond uit 61 kinderen in de leeftijd van 5 tot
12 jaar en de laatste groep bestond uit 48 kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
De kinderen werden geobserveerd door middel van een EEG-video monitor
gedurende een aantal dagen totdat een (pseudo-) epileptische aanval was
geconstateerd. Aan de hand van de observatie en de EEG gegevens werd bekeken of
er een organische of niet–organische oorzaak ten grondslag lag aan de aanval. Bij 66
kinderen werden de aanvallen veroorzaakt door een organische afwijking. De
overige 68 kinderen werden onderworpen aan een grondig psychiatrisch onderzoek
uitgevoerd door de kinderpsychiater, die verbonden was aan het instituut waar het
onderzoek werd gedaan. Aan de hand hiervan werd in de leeftijdscategorie 2
maanden tot 5 jaar bij één patiënt (van 5 jaar) een conversiestoornis
gediagnostiseerd. In de categorie 5 tot 12 jaar werd bij 22 patiënten een
conversiestoornis vastgesteld, waarvan 8 meisjes en 14 jongens. In de laatste
categorie (12 tot 18 jaar) werd bij 26 meisjes en 14 jongens een conversiestoornis
geconstateerd. Bij zes proefpersonen werd een andere psychiatrische stoornis
geconstateerd. Kotagal et al. (2002) concludeerden dat conversiestoornissen bij
kinderen onder de 5 jaar nauwelijks voorkomen. Na het 5e jaar nam de prevalentie
van conversiestoornissen toe, naarmate de leeftijd oploopt. Verder bleek dat de
prevalentie van conversiestoornissen bij jongens tot twaalf jaar hoger is dan bij
meisjes van dezelfde leeftijd. In de adolescentie is dit andersom en vertonen meer
meisjes een conversiestoornis dan jongens.
Naast de prevalentie zoals hierboven beschreven bleek uit de literatuur dat bij
een aantal patiënten gediagnostiseerd met conversiestoornis, de lichamelijke
klachten uiteindelijk toch verklaard konden worden door een organische
aandoening. Moene et al. (2000) deden een onderzoek naar het percentage van deze
zogeheten fout-positieven onder patiënten van een psychiatrisch ziekenhuis met de
diagnose conversiestoornis. 85 proefpersonen (78.8% vrouwen, 21.2% mannen),
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werden voor de tweede maal uitgebreid onderworpen aan een neurologisch
onderzoek. De proefpersonen werden voor dit onderzoek allen gezien door
dezelfde twee neurologen. Uit de resultaten kwam naar voren dat van de 85
proefpersonen bij 10 proefpersonen alsnog een organische oorzaak werd gevonden
voor de neurologische klachten. Verder bleek dat toen zij de twee groepen met
elkaar vergeleken de groep met de organische oorzaak een relatief hogere leeftijd
had ten tijde van het ontstaan van de klachten en dat de klachten langer bestonden
dan bij de groep met conversiestoornis. De onderzoekers concludeerden hieruit dat
het percentage fout-positieven (11,7%) hoog is maar niet uitzonderlijk in
vergelijking met gegevens uit andere onderzoek over fout-positieven bij patiënten
met een conversiestoornis. Het is het daarom van belang om naast de psychische
behandeling, tevens de fysieke gesteldheid te blijven onderzoeken om een
organische oorzaak zo goed mogelijk uit te sluiten.
Samenvattend kan worden gesteld dat de adolescenten de grootste groep met
conversiesymptomen vormen, gevolgd door volwassenen en vervolgens door
kinderen in de leeftijd tussen de 5 en 12 jaar. Vóór het vijfde jaar komen deze
symptomen uitzonderlijk weinig voor. Daarnaast lijkt het dat meisjes in de
adolescentie en volwassen vrouwen meer conversiesymptomen vertonen dan
jongens en mannen in die leeftijdscategorie. Vóór de adolescentie worden bij
jongens meer conversiesymptomen geconstateerd. Verder blijkt dat er een grote
kans is dat bij een aantal van deze patiënten alsnog een organische oorzaak wordt
gevonden die de aanwezigheid van de lichamelijke klachten kan verklaren
waardoor de prevalentie nog lager zou komen te liggen.

2.4

Prognose

In de literatuur wordt gesproken over een aantal factoren die een voorspellende
waarde hebben wat betreft de uitkomst van behandeling bij conversie. De factoren
die een rol spelen bij de prognose van conversie zijn: duur van de
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conversiesymptomen, acuut ontstaan van de klachten en verwachtingen van de
patiënten ten aanzien van het behandelingsresultaat (Moene, 2001). De voorspelling
is dat de duur van de conversiesymptomen correleert met een minder goed
resultaat van de behandeling. Dat wil zeggen dat als de symptomen reeds lang
bestaan, de vooruitgang en het herstel van de patiënt trager zal verlopen. De
prognose voor patiënten waarbij de conversiesymptomen acuut zijn ontstaan, is
positiever dan voor patiënten waarbij de conversiesymptomen geleidelijk zijn
ontstaan. Een positieve verwachting van de patiënt over het behandelresultaat heeft
mogelijk ook een gunstige invloed op de prognose. Echter, deze laatste factor werd
maar in één retrospectief onderzoek aangetoond.
Van invloed op een goede prognose bij kinderen is een snelle en accurate
diagnose van de symptomen (Deaton, 1998; Pehlivantürk & Unal, 2001), waarbij de
oorzaak van de klachten snel herkend wordt als niet organisch. Hierdoor kan de
behandeling eerder gestart worden. Daarnaast geldt ook voor kinderen dat als de
symptomen acuut zijn ontstaan een betere prognose voor herstel te verwachten is
dan wanneer de symptomen geleidelijk, terugkerend en/of chronisch zijn. Als de
klachten minder hevig zijn is de kans op herstel ook groter (Garber, 1998). Van de
kinderen met conversiesymptomen herstelt ongeveer 50%, de overige 50%
ontwikkelt uiteindelijk vaak andere psychiatrische problemen zoals een
somatisatiestoornis, een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis.

2.5

Comorbiditeit

Bij mensen met een somatoforme stoornis worden tevens frequent andere
psychiatrische stoornissen gediagnostiseerd zoals angststoornissen en depressie
(Garber, 1998). In 2003 rapporteerden Shiri, Tsenter, Livai, Schwartz en Vatine over
onderzoek waarin een vergelijking werd gemaakt tussen patiënten met een
conversiestoornis en patiënten met een complex regionaal pijn syndroom (CRPS)
wat betreft comorbiditeit van psychiatrische stoornissen. Het CRPS is een
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chronische pijnstoornis als gevolg van een blessure waarbij individuen distale pijn
ervaren. Echter, deze distale pijn is qua ernst en duur niet in overeenstemming met
de blessure. Een van de onderzochte factoren in het onderzoek van Shiri et al. (2003)
was het voorkomen van andere psychiatrische klachten.
De groep conversiepatiënten bestond uit 20 personen. Bij de proefpersonen
werden de MMPI, een interview en een grondige anamnese door een psychiater
afgenomen. Het bleek dat 30% van de proefpersonen tevens leed aan een As-I
stoornis. In de meeste gevallen ging het om een depressie of posttraumatische
stressstoornis. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat conversiesymptomen bij
volwassenen veelal gepaard gaan met een As-I stoornis.
Naar de comorbiditeit bij kinderen met een conversiestoornis is nooit empirisch
en gecontroleerd onderzoek gedaan (Fritz et al., 1997). Men kan alleen maar
vermoeden dat ook daar andere psychiatrische stoornissen aanwezig zijn .
Naast de comorbiditeit van psychiatrische stoornissen is gebleken uit onderzoek
van onder andere Roelofs, Keijsers, Hoogduin, Näring en Moene (2002) dat seksueel
misbruik

in

het

verleden

veelvuldig

voorkomt

bij

mensen

met

een

conversiestoornis. In hun onderzoek vergeleken zij 54 patiënten met een
conversiestoornis met een controlegroep van 50 proefpersonen met een affectieve
stoornis, op kindertrauma’s. De conclusie van Roelofs et al. was dat mensen die in
de kinderjaren seksueel en/of fysiek misbruikt waren meer kans hadden op het
ontwikkelen van een conversiestoornis. Een associatie tussen seksueel en fysiek
misbruik en conversiestoornissen bij kinderen wordt in de literatuur wel
gesuggereerd maar bewijs hiervoor ontbreekt (Garber, 1998). In het onderzoek van
Roelofs et al. (2002) werd de duur van de aanwezigheid van de conversiesymptomen niet onderzocht. Hierdoor kon geen uitspraak gedaan worden over de
leeftijd waarop de conversiesymptomen bij misbruikte mensen zijn ontstaan.
Mogelijk was dit in de kinderjaren. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.
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2.6

Verklaringsmodellen

De etiologie van conversiestoornissen wordt vanuit diverse theoretische kaders
beschreven. Echter, geen enkele theorie heeft tot op heden met wetenschappelijk
onderzoek zijn zienswijze kunnen onderbouwen. In het onderstaande zal de
etiologie beschreven worden vanuit drie theoretische kaders: het psycho-analytisch
model, het leer- of gedragsmodel en het dissociatiemodel.
Het psycho-analytisch model geeft als verklaring voor conversiesymptomen dat de
lichamelijke symptomen een uiting zijn van een onverwerkt trauma of een
intrapsychisch conflict (Silver, 1996). De primaire winst wordt behaald uit het feit
dat het psychisch lijden door de fysieke uiting wordt verminderd. Bovendien heeft
iemand door de lichamelijke symptomen de kans om moeilijke gebeurtenissen of
sociale situaties uit de weg te gaan en om extra/aangename aandacht van de
omgeving te ontvangen (secundaire winst). Het lichamelijke symptoom kan een
symptoom zijn dat aanwezig is bij aanvang van de conversie of symboliseert het
intrapsychisch conflict of trauma van het individu. Bijvoorbeeld: een jongen die
enorme druk voelt om te presteren op school en die opeens zijn dominante hand
niet meer kan gebruiken. Bij behandeling concentreert dit model zich op het
oplossen en het uiten van het affect van het intrapsychisch conflict. Zodra dit tijdens
de therapie bereikt is zullen de symptomen vanzelf verminderen en verdwijnen.
Kanttekening bij dit model is dat het nooit empirisch onderbouwd is en onduidelijk
blijft het verklarende mechanisme van het ontstaan van de conversiesymptomen.
(Moene & Rümke, 2004).
Het leer- of gedragsmodel heeft als uitgangspunt dat conversiesymptomen
aangeleerd gedrag zijn. Een mogelijkheid is dat mensen in de omgeving soortgelijk
gedrag vertonen en dat het individu dit overneemt. In sommige gevallen is een
ongeval de oorzaak van lichamelijk letsel maar wordt dit voorbijgaande letsel niet
bewust instandgehouden door het individu. In de meeste gevallen ontstaan de
conversiesymptomen zonder fysieke aanleiding. Door de overtuiging van het

12

individu dat de klachten een organische oorzaak hebben en door de geruststelling
die gezocht wordt in de medische sector kunnen de conversiesymptomen in stand
worden gehouden. Tevens zijn zowel negatieve als positieve aandacht van de
omgeving en het uit de weg kunnen gaan van moeilijke situaties door de
lichamelijke klachten factoren, die een rol spelen bij de instandhouding (Moene &
Rümke, 2004).
Ook bij dit model is niet duidelijk waardoor de conversiesymptomen ontstaan.
Daarnaast is het moeilijk toe te passen bij therapie vooral als het om verlammingen
gaat en bestaat er geen wetenschappelijk onderzoek dat deze theorie daadwerkelijk
getest heeft.
In het dissociatiemodel ontstaan conversiesymptomen doordat patiënten bij het
ondergaan van hevige stress dissociëren of zelfhypnose toepassen zonder dat zij
zich hier van bewust zijn. Tijdens een dergelijke gebeurtenis, ontstaat er een
dissociatie tussen expliciete informatieverwerking (bewust)

en

impliciete

informatieverwerking (automatische), waarbij de expliciete informatieverwerking
faalt. Een voorbeeld hiervan is een blind individu dat wel door een gang of een
huiskamer kan lopen zonder ergens tegenaan te botsen maar die desgevraagd niets
kan zien. De instandhouding gebeurt volgens deze theorie door attributie,
vermijden door de dissociatie van psychische last of andere situaties waardoor het
individu voordeel haalt uit de lichamelijke klachten. Het dissociatiemodel is een
beschrijvende theorie voor de conversiesymptomen maar geeft geen duidelijke
verklaring voor het ontstaan van de dissociatie. Ook worden factoren die een rol
spelen bij de instandhouding van de dissociatie niet besproken (Oakley, 1999;
Moene & Rümke, 2004).

3.

Behandelingen

In dit hoofdstuk worden multidisciplinaire behandelingen van conversiestoornissen
beschreven waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het gebruik van
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verschillende methodieken. Daarnaast zal worden gekeken naar het verschil in
behandeling van conversiestoornissen bij kinderen en volwassenen.

3.1

Hypnotherapie

De oudste behandeling die gebruikt is bij conversiestoornis is hypnotherapie. Al in
de tijd van Janet en Freud werd deze behandeling toegepast. In 1996 hebben Moene
en Hoogduin gerapporteerd over onderzoek naar de effecten van hypnotherapie als
onderdeel van een multidisciplinaire behandelmethode bij 16 vrouwen met een
motorische conversiestoornis. De keuze voor hypnotherapie werd gemaakt omdat
uit de literatuur bleek dat mensen met een conversiestoornis makkelijk
hypnotiseerbaar

zijn.

Hypnotherapie

heeft

een

groter

effect

bij

goed

hypnotiseerbare mensen (Moene, 2001). Bij 15 van de 16 ging het om een
loopstoornis waarbij gedeeltelijke of gehele verlamming aan een of beide benen
optrad. De proefpersonen werden allereerst door de neuroloog aan een lichamelijk
onderzoek onderworpen. Dit om een organische oorzaak uit te sluiten. De
hypnotherapie bestond uit wekelijkse sessies, die voorafgegaan werden door een
voorbereiding waarin uitleg werd gegeven over hypnotherapie als behandeling bij
conversiestoornis. De hypnotherapie is zowel symptoomgericht als onderzoekend
naar de mogelijke psychische oorzaak van de symptomen. Verder wordt de patiënt
zelfhypnose aangeleerd zodat zij elke dag symptoomgerichte zelfhypnose kan
toepassen. Naast de hypnotherapie kregen de patiënten directieve groepstherapie,
social skills training, fysiotherapie en creatieve therapie. Het doel van deze
multidisciplinaire aanpak was om het probleemoplossend vermogen van de patiënt
te vergroten zodat de patiënt meer inzicht zou krijgen in de relatie tussen
emotionele problemen en lichamelijke klachten. De behandelperiode was
gemiddeld 3 maanden (variërend van enkele dagen tot zeven maanden). Van de 16
proefpersonen herstelden zes volledig, twee bijna volledig, vier herstelden goed,
drie redelijk en er was één drop-out. Bij een follow-up hadden 3 patiënten een
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kortdurende recidive gehad. Twee anderen werden ergens anders nabehandeld. De
conversiesymptomen waren bij de overige patiënten niet teruggekeerd. De
onderzoekers suggereren dat het van belang is een gecontroleerde studie uit te
voeren naar het effect van een klinische behandeling met hypnotherapie bij
conversiepatiënten.
Als vervolg op het hierboven beschreven onderzoek hebben Moene, Spinhoven,
Hoogduin en van Dyck (2002) een gecontroleerd onderzoek gedaan naar het effect
van hypnotherapie als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling van
conversiestoornis. 49 patiënten, gediagnostiseerd met een conversiestoornis, werden
random toegewezen aan ofwel de experimentele conditie multidisciplinair
programma met hypnotherapie of aan de controle conditie, hetzelfde
multidisciplinaire programma, met een psychotherapie gericht op de optimalisering
van het probleemoplossend vermogen van de patiënten en op inzicht krijgen in de
relatie tussen de symptomen en emotionele problemen. Het multidisciplinair
programma bestond voor beide groepen uit groepspsychotherapie, social skills
training, creatieve therapie, sessies waarin behandeldoelen werden geformuleerd en
geevalueerd en sport. De hypnotherapie was enerzijds symptoomgericht en
anderzijds gericht op expressie van emoties en inzicht. Ook werd de patiënt
zelfhypnose aangeleerd. De controlegroep onderging in plaats van de
hypnotherapie, een vorm van therapie niet specifiek op conversiesymptomen
gericht.

Dezelfde

psychologen/psychotherapeuten

en

psychiaters

waren

verantwoordelijke voor de uitvoering van de therapie bij beide groepen.
Uiteindelijk hebben 24 patiënten in de experimentele groep en 21 patiënten in de
controlegroep de behandeling voltooid. De leeftijden varieerden van 18 tot 56 jaar.
Uit het onderzoek bleek dat de patiënten in beide condities significante
verbeteringen vertoonden van zowel conversiesymptomen zelf als van de gevoelens
en gedachten omtrent de symptomen. Bij de follow-up meting had de verbetering
zich significant verder doorgezet. De behandeling met hypnotherapie vergrootte
niet de kans op meer effectiviteit dan de controleconditie. Hieruit kan echter
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volgens de onderzoekers niet de conclusie getrokken worden dat hypnotherapie
geen effectieve behandeling is voor conversiestoornissen.
Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de effectiviteit van hypnotherapie als
onderdeel van een multidisciplinaire behandeling werd een tweede gecontroleerd
onderzoek uitgevoerd door Moene, Spinhoven, Hoogduin en van Dyck (2003). In
dit onderzoek werden 49 patiënten met een motorische conversiestoornis random
verdeeld over de experimentele groep (hypnotherapie) en de controlegroep
(wachtlijst). De hypnotherapie was zowel symptoomgericht als gericht op
verbeteren van expressie van emoties en op het vergroten van inzicht in
onderliggende processen. Verder leerden de patiënten zelfhypnose waarmee zij
tussen de therapiesessies door konden oefenen (30 minuten per dag). In de
hypnotherapie-conditie waren er vier drop-outs en bleven 20 patiënten over. In de
wachtlijst-conditie was er één drop-out waarmee het totaal aantal patiënten in deze
conditie op 24 kwam. De patiënten waren tussen de 18 en 61 jaar oud en 75% was
vrouw. Uit de resultaten kwam naar voren dat hypnotherapie een effectieve
behandeling is voor motorische conversiestoornis in vergelijking met patiënten die
geplaatst zijn op een wachtlijst. De grootste verandering bij patiënten in de
hypnotherapie-conditie werd gemeten bij vermindering van de symptomen.
Daarnaast bleek de behandeling ook een positief effect te hebben op het gebied van
fysiek functioneren en tot een toename te leiden van activiteiten in het dagelijkse en
sociale leven van de patiënten. Bij een follow-up na zes maanden bleek dat bij 18
van de 20 patiënten verdere verbetering van de symptomen en een toename van
activiteiten was opgetreden. Van de twee andere patiënten zijn geen follow-up
gegevens.
De beschreven onderzoeken laten zien dat hypnotherapie bij de behandeling van
conversiestoornis effectief kan zijn. Enige kanttekeningen zijn echter op zijn plaats.
De onderzoeken waren de eerste gecontroleerde studies op dit gebied. Verder kan
naar aanleiding van deze onderzoeken weinig gezegd worden over de effectiviteit
van hypnotherapie ten opzichte van de effectiviteit van andere behandelingen.
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Toekomstig gecontroleerd en longitudinaal onderzoek zal over deze punten en de
lange termijn effecten van behandeling meer uitsluitsel moeten geven.
In de hierboven beschreven onderzoeken bestonden de patiënten die de
hypnotherapie ondergingen uit volwassenen variërend in leeftijd van 18-65 jaar.
Naar de effectiviteit van hypnotherapie bij kinderen en adolescenten is tot op heden
geen gecontroleerd onderzoek gedaan. Bloom heeft in 2001 wel twee casussen
beschreven waarin hij hypnotherapie als behandeling heeft gebruikt voor
conversiesymptomen. In zijn eerste casus betrof het een 12-jarig meisje dat verlamd
was vanaf haar nek. Zes maanden daarvoor had zij een botje in haar voet gebroken.
Zij had ontdekt dat zij een bepaalde gevoelloosheid in haar voet kon “creëren”
waardoor zij geen pijn voelde. In de weken en maanden hierna breidde deze
gevoelloosheid zich uit naar in eerste instantie haar been en later naar een
verlamming van het hele lichaam. Na een werkrelatie met patiënte tot stand
gebracht te hebben, gaf Bloom uitleg over hypnotherapie als behandeling bij
conversiestoornissen. Door te overleggen met zijn patiënt en initiatieven bij patiënte
zelf neer te leggen, was de bereidwilligheid van patiënte groot. Vóór de eerste sessie
heeft hij aan patiënte gevraagd waar het eerste herstel volgens haar zou
plaatsvinden. Patiënte heeft toen aangegeven dat het herstel zou plaatsvinden via
de omgekeerde weg als het gekomen was. Hierdoor wist de behandelaar op welk
lichaamsdeel de focus in de sessie moest liggen. Tevens werd aan patiënte gevraagd
welke geïmagineerde persoon of ander levend wezen een positieve invloed zou
hebben op beweging in haar lichaamsdelen. Hierna werd zij onder hypnotherapie
gebracht en met de elementen/hulpmiddelen, bijvoorbeeld een vogel, die patiënte
zelf had aangedragen gaf de therapeut suggesties voor het bewegen van het door
patiënt aangegeven (in dit geval de linkerhand/arm) lichaamsdeel. Tijdens de derde
sessie bewoog het lichaamsdeel tijdens de hypnotherapie. Toen patiënte uit de
hypnotherapie werd gehaald bewoog haar hele hand. Gedurende de daarop
volgende dagen verbeterde de beweging in haar hand. Vanuit dit punt werden
andere lichaamsdelen gemobiliseerd totdat patiënte uiteindelijk weer op haar eigen
benen kon staan. Bij deze patiënte heeft de therapeut bewust niet gekozen voor
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inzicht in het waarom van de symptomen. Na evaluatie bleek dat dit voor een goed
resultaat niet nodig was. Patiënte heeft wel een inzichtgevende therapie gehad na
herstel van de conversiesymptomen. Negen jaar later zijn de symptomen nog steeds
verdwenen.
In de tweede casus beschrijft Bloom het geval van een 15-jarige jongen die vanaf
de nek naar beneden verlamd was met uitzondering van de linkerarm. Deze
functioneerde normaal. In de laatste maanden was hij al 23 kilo afgevallen omdat hij
niet at. De symptomen waren begonnen met een gescheurd trommelvlies waardoor
evenwichtsproblemen ontstonden. Uiteindelijk was er sprake van een totale
verlamming van het lichaam. Bloom is te werk gegaan op dezelfde manier als in de
hiervoor beschreven casus met dien verstande dat deze behandeling drie maanden
werd onderbroken omdat de hypnotherapie in eerste instantie niet aansloeg. Op
aangeven van de patiënt werd de behandeling opnieuw opgepakt. Tijdens deze
nieuwe behandeling met hypnotherapie verbeterden de conversiesymptomen. De
effectiviteit van de hypnotherapie was echter niet duidelijk omdat de patiënt tijdens
deze behandeling tevens werd behandeld door een psychiater en een sociaal
maatschappelijk werker. De conversiesymptomen zijn in de vijf jaar daarna niet
meer teruggekeerd.
Het is moeilijk ook maar enige conclusie te trekken uit de gevalsbeschrijvingen
van Bloom (2001). In de beschrijving worden geen specifieke cijfers gegeven over
het aantal sessies en geen duidelijk omschrijving van de methoden die Bloom heeft
gebruikt tijdens zijn sessies en belangrijker: het was geen gecontroleerd onderzoek.
Bij volwassenen blijkt een multidisciplinaire behandeling met hypnotherapie
effectief

te

zijn.

De

keuze

voor

hypnotherapie

als

behandeling

bij

conversiestoornissen heeft zich ontwikkeld op basis van de verklaringen van
conversie vanuit verschillende theoretische kaders zoals de psychoanalytische en de
dissociatietheorie. Echter, er wordt weinig onderscheid tussen volwassenen en
kinderen gemaakt in deze theorieën op het gebied van conversiestoornis. In het
verleden heeft men deze symptomen zelfs in eerste instantie alleen toegeschreven
aan volwassenen. Denk aan de zwevende baarmoeder bij vrouwen met hysterie. Op
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dit moment kunnen dan ook geen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit
van hypnotherapie als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling bij
kinderen met conversiesymptomen. Toekomstig onderzoek is gewenst om hierover
meer duidelijkheid te geven.

3.2

Gedragsgerichte methodiek

Naast een multidisciplinaire behandeling met hypnotherapie is er een tweede
behandelmethode voor conversiestoornissen bij volwassenen en kinderen. Deze
methode bestaat uit een multidisciplinaire behandeling waarbij gebruik wordt
gemaakt van geïntegreerde gedragsgerichte technieken. Een voorbeeld van een
gedragsgerichte techniek is dat bij alle onderdelen van de behandeling gezond
gedrag wordt bekrachtigd en ziektegedrag wordt genegeerd.
Speed heeft in 1996 gerapporteerd over retrospectief onderzoek naar de
effectiviteit

van

een

multidisciplinaire

behandeling

met

geïntegreerde

gedragsgerichte technieken bij volwassenen met een conversiestoornis. De groep
bestond uit 5 vrouwen en 5 mannen in de leeftijd van 19-69 jaar, die door Speed zelf
voor conversiesymptomen waren behandeld in een klinisch revalidatiecentrum. De
data van de behandelingen en follow-up (op verschillende tijdstippen) werden
verzameld en geanalyseerd. De patiënten werd bij binnenkomst een gedeeltelijk
kloppende verklaring gegeven voor hun klachten. Deze verklaring voor de klachten
was dat onderzoek had aangetoond dat de patiënten fysiek niets mankeerden maar
dat het proces dat ‘opdrachten/seinen’ geeft aan lichaamsdelen voor beweging
geblokkeerd was. Deze blokkade kon worden verholpen met behulp van
fysiotherapie. Tevens werd uitgelegd aan de patiënt dat stressoren van invloed
konden zijn op de ernst van de klachten waarmee de therapeut een opening
probeerde te creëren voor een psychologische behandeling. De proefpersonen
waren allen rolstoelgebonden en mochten alleen tijdens fysiotherapie de rolstoel
verlaten. De behandeling bestond uit de volgende onderdelen: fysiotherapie,
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bezigheidstherapie, psychotherapie en recreatieve therapie. Het fysiotherapeutisch
programma was hetzelfde als voor patiënten met verlammingen door CVA. Met
dien verstande dat een patiënt met conversiesymptomen, in tegenstelling tot CVApatiënten, niet één stap verder mocht qua oefening voordat de huidige oefening
voor 100% beheerst werd. Bezigheidstherapie en recreatieve therapie werden gezien
als een positieve bekrachtiger waarbij de patiënten bij goed meewerken werden
beloond. De psychotherapie was vooral gericht op stress management. Met de
patiënt werd een evaluatie gemaakt van de stressoren in zijn leven en zijn reactie op
deze stressoren. Hierna werd de patiënt door middel van stressmanagement
geleerd hoe op een betere manier om te gaan met deze stressoren. Uit de resultaten
bleek dat alle tien patiënten na een gemiddelde behandeling van 11,8 dagen
volledig hersteld waren. Bij de follow-up (gemiddeld na 20 maanden) hadden twee
patiënten een recidive en één patiënt was niet meer te achterhalen. Bij de overige
zeven patiënten waren de conversiesymptomen niet teruggekeerd. Speed
concludeerde hieruit dat een gedragsgerichte multidisciplinaire behandeling
effectief is bij conversiestoornissen en dat het resultaat ook op de langere termijn
gehandhaafd blijft.
Tekortkomingen van dit onderzoek zijn het kleine aantal proefpersonen, een
retrospectief onderzoek zonder controle groep en het ontbreken van standaardisatie
met betrekking tot de follow-up. Tenslotte werden de data van de proefpersonen
door verschillende therapeuten verkregen.
Een vergelijkbaar retrospectief onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van een
multidisciplinaire behandeling met geïntegreerde gedragsgerichte technieken bij
kinderen met een conversiestoornis (Gooch, Wolcott, & Speed 1997). Bij acht
kinderen (2 jongens, 6 meisjes) tussen de 9-18 jaar werd een soortgelijke
behandeling toegepast als bij de volwassenen in het vorige onderzoek. De
verklaring voor de klachten was dat deze waren ontstaan door een fysiek ongeval
maar door daaraan over te geven, trad er verslapping van de spieren op. Hierdoor
werd de pijn als ernstiger ervaren waardoor een vicieuze cirkel van pijn en
verslapping van de spieren ontstond. Dit had verergering van de lichamelijke
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symptomen tot gevolg. Deze vicieuze cirkel zou door middel van fysiotherapie die
zich richt op herstel van de kracht en functie van het betrokken lichaamsdeel, een
belonende bezigheidstherapie en psychotherapie voor het aanleren van strategieën
voor het beheersen van pijn en stress, doorbroken kunnen worden. Hierbij werden
de therapieën per individu aangepast.
Uit de resultaten bleek dat alle kinderen na een gemiddelde behandeling van 18
dagen (uiteenlopend van 3 tot 42 dagen) volledig hersteld waren van de klachten.
Een follow-up heeft bij deze kinderen niet plaatsgevonden waardoor niets over de
lange termijn effecten van de behandeling is te zeggen. Daarnaast wordt er door de
onderzoekers alleen een globale beschrijving gegeven van de behandeling waardoor
toekomstig

onderzoek

geen

gebruik

kan

maken

van

de

specifieke

behandelingsvorm die in dit onderzoek is gebruikt.
In het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag werd gebruik gemaakt van een
gedragstherapeutische strategie in combinatie met speltherapie (in de vorm van
beeldcommunicatie) om kinderen met conversiestoornissen te behandelen (Lub,
1988). Deze behandeling had drie doelstellingen: het verminderen van de stress
binnen de gezinssituatie, symptoomgerichte aanpak en verwerking van
onderliggende problematiek. Er werd voor deze aanpak gekozen teneinde zowel
onderliggende problematiek als lichamelijke symptomen van de conversiestoornis
te behandelen, waardoor de effectiviteit van de behandeling werd verondersteld toe
te nemen.
De stressvermindering binnen de gezinssituatie werd bewerkstelligd door een
ziekenhuisopname van het kind. Hierdoor werd de druk van het verzorgen van het
kind weggehaald bij de ouders en overige gezinsleden. Bij kinderen bij wie de
klachten langere tijd en in hevige mate aanwezig waren, was dit noodzakelijk voor
zowel gezin als kind. In andere gevallen kon de behandeling tevens gedeeltelijk
poliklinisch plaatsvinden/vervolgd worden.
Door de ziekenhuisopname en het betrekken van andere specialismen
(fysiotherapie, neurologie) werd het accent in eerste instantie gelegd op de fysieke
klachten waardoor de patiënt en zijn familie zich serieus genomen voelden.
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Daarnaast werd in veel gevallen oververmoeidheid en lange tijd onder spanningen
leven als mogelijke verklaring gegeven voor de fysieke klachten. Daarbij zou het
nemen van voldoende rust een rol kunnen spelen. Deze rust hield in dat de patiënt
in eerste instantie bij algehele bedrust alleen contact had met een vast team
verzorgend personeel en geen bezoek ontving, ook niet van de ouders. Door deze
specifieke concentratie op de klachten, middels het “prikkelarm rustbeleid” werd
voor de patiënt de ziektewinst beperkt. De activiteiten en bezoekrechten breidden
zich uit congruent met een verbetering van de fysieke klachten. De verbetering kon
afgelezen worden met behulp van een gestandaardiseerde lijst, waarop de patiënt
aangaf in welke mate hij pijnvermindering ervoer. Een voordeel van fysiotherapie
was dat de functie in het gehandicapte lichaamsdeel kon herstellen zonder
gezichtsverlies.
De speltherapie werd gebruikt met het oog op de onderliggende problematiek.
Bij kinderen onder de ± twaalf jaar werd beeldcommunicatie toegepast. Dit is
volgens Lub (1988) goed te gebruiken bij kinderen met conversiestoornis omdat de
problematiek in spelbeelden wordt weergegeven en verwerkt. Kinderen met
conversiestoornis hebben meestal veel moeite om hun problemen op bewust niveau
te aanvaarden. De verwerking van de onderliggende problematiek door middel van
spelbeelden (onbewust) is hierdoor een goede methode voor deze kinderen. Het
kind kan door middel van het spel communiceren met de therapeut en vice versa.
Zo is er het voorbeeld van een 12-jarig meisje dat middels meerdere inwoners van
het poppenhuis, haar geblokkeerde emoties met betrekking tot haar positie in het
gezin kon uitspelen (Lub, 1988).
Tenslotte vonden er oudergesprekken plaats waarin informatie werd verstrekt
over de symptomen en het verloop van de behandeling. Daarbij bleek het van groot
belang een goede uitleg te geven waarom bepaalde stappen werden genomen, zoals
het bezoekverbod in het begin van de behandeling. Ook werd besproken op welke
manier de ouders konden participeren in de behandeling. Dit hield voor de ouders
in dat zij hun kind moesten gaan belonen voor ‘gezond’ gedrag en leren ziektegedrag te negeren. Als laatste werd tijdens deze gesprekken geprobeerd de ouders
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meer inzicht te geven in de problematiek van het kind en de rol van het gezin
hierin. Daarnaast hadden ouders begeleiding nodig bij de veranderingen van hun
kind tijdens de behandeling. De ouders waren bijvoorbeeld niet gewend dat het
kind problemen bespreekbaar probeerde te maken, en moesten ook leren omgaan
met de nieuwe situatie.
Deze behandeling werd in acht jaar bij 24 kinderen toegepast waarbij per kind
het programma werd aangepast. Bij drie patiënten waren er onoverbrugbare
culturele verschillen waardoor de behandeling niet kon worden uitgevoerd. Bij een
vierde patiënt kon de behandeling niet worden voorgezet omdat de
ziekenhuisopname te traumatiserend was in verband met overlijden van vader. Bij
de overige 20 patiënten was de behandeling effectief. Echter, over de lange termijn
effecten van deze behandeling werd niets vermeld.
De multidisciplinaire behandeling met geïntegreerde gedragsgerichte technieken
lijkt een effectieve behandeling bij conversie. Vooral bij kinderen, maar volgens het
onderzoek van Speed zou het effect van deze behandeling ook bij volwassenen
gelden.
Bij alle onderzoeken werd gebruik gemaakt van de inzet van meerdere
disciplines voor de behandeling. Toekomstig onderzoek zal een groep moeten
vergelijken die een gedragsgerichte multidisciplinaire behandeling krijgt zonder
hypnotherapie, met een groep die een gedragsgerichte multidisciplinaire
behandeling krijgt met hypnotherapie om te bepalen welke van de twee
methodieken effectiever is.

3.3

Aanbevelingen

Conversiestoornissen zijn gecompliceerde ziektebeelden waarbij de patiënt
lichamelijk veel pijn lijdt of ernstige beperkingen ervaart en zelf de oorzaak van de
klachten op organisch gebied zoekt. Hierdoor is het van belang verschillende
vakgebieden uit de gezondheidszorg bij een conversiepatiënt te betrekken. Gedacht
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moet worden aan neurologen, fysiotherapeuten, verpleging, psychotherapeuten en
psychiaters. Om tot een juiste diagnose, afstemming en behandelstrategie te komen
is het van belang dat de verschillende betrokken afdelingen actief participeren en
hun eigen bijdrage leveren. Daarom wordt bij conversiepatiënten vaak een
multidisciplinaire behandeling toegepast. Hieronder zullen de verschillende
aspecten van een dergelijke behandeling worden besproken.
De meeste patiënten met een conversiestoornis zullen na verwijzing door de
huisarts bij een neuroloog terechtkomen. Na uitgebreid neurologisch onderzoek
waarbij geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden komt de patiënt in aanraking
met andere disciplines. In samenspraak met de neuroloog, psychologen/psychiaters
en de fysiotherapeut zal een “voorlopige” diagnose conversiestoornis worden
gesteld. Echter, de patiënt is op dat moment nog steeds overtuigd van het feit dat de
klachten worden veroorzaakt door lichamelijke gebreken. Het is van groot belang
ondanks het vermoeden van de rol van psychosociale factoren dat de lichamelijke
klachten serieus genomen worden en dat niet direct aan de patiënt verteld wordt
dat het “allemaal tussen de oren zit” (Silver 1996; Garber, 1998). Voor de patiënt zijn
de betrokkenheid van de neuroloog en eventueel de fysiotherapeut een indicatie dat
de lichamelijke klachten serieus genomen worden. De psycholoog kan aangeven dat
door de klachten emotionele stress is ontstaan die van invloed zou kunnen zijn op
het ontstaan en de instandhouding van de klachten. Dit is in veel gevallen voor
patiënten met conversiestoornis een aannemelijke verklaring voor de aanwezigheid
van de psycholoog bij het behandelteam en op deze manier zal de patiënt ook
bereid zijn om mee te werken aan de multidisciplinaire behandeling.
Nadat het behandelteam is samengesteld en voorgesteld aan de patiënt is het
van belang dat gewerkt wordt aan zowel de lichamelijke als de emotionele klachten
van de patiënt. Bij kinderen is het van belang om naast het kind ook de ouders te
overtuigen van de psychologische aspecten die een rol spelen bij de klachten.
Met behulp van de fysiotherapeut zal de patiënt proberen om zijn lichamelijke
functie te verbeteren. Daarnaast wordt het accent verlegd van de bekrachtiging van
ziektegedrag naar bekrachtiging van ‘gezond’ gedrag. Dit wordt bereikt door het
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geven van aandacht en beloning op de momenten dat de patiënt ‘gezond’ gedrag
vertoond en door geen aandacht te schenken aan het ziektegedrag. Bij kinderen is
hierbij van belang dat de behandelaren dit principe ook weten over te brengen op
de ouders.
Waar in eerste instantie het accent op lichamelijke symptomen ligt, is er in de
meeste gevallen (Calvert & Jureidini, 2003; Garber, 1998; Campo & Negrini, 2000;
Brazier & Venning, 1997) een opening gecreëerd om tevens te werken aan de
onderliggende problematiek. Welke methodiek hiervoor het meest effectief is, blijkt
tot dus ver nog niet uit de bestaande literatuur. De reden hiervoor is het beperkte
aantal gecontroleerde onderzoeken op dit gebied. Waar wel op ingespeeld kan
worden is de leeftijd van de patiënt. Uit onderzoek is gebleken dan bij kinderen
onder de 12 jaar het best gekozen kan worden voor beeldcommunicatie omdat deze
kinderen vaak nog niet in staat zijn om de problemen direct onder ogen te zien en te
verwoorden (Lub, 1988). Bij adolescenten zal bij de keuze voor een
methoderekening gehouden moeten worden met het feit in hoeverre de patiënt in
staat is de problemen te bespreken. Wanneer dit niet het geval lijkt is
beeldcommunicatie in combinatie met gesprekken misschien een goed alternatief.
Bij volwassenen geldt bovenstaande overigens ook. Ook daar denkt de patiënt in
eerste instantie aan lichamelijke causaliteit wat betreft de verklaring van de
symptomen. Het niet in staat zijn om de onderliggende problemen direct onder
ogen te zien geldt ook voor deze groep. Misschien zal beeldcommunicatie tevens bij
volwassenen gebruikt kunnen worden.
De

multidisciplinaire behandeling kan zowel klinisch als poliklinisch

plaatsvinden. De afweging om te kiezen voor een klinische behandeling wordt door
de medische staf gemaakt. De keuze voor een klinische behandeling zal mede
worden bepaald door de mate van zelfzorg waartoe de patiënt in staat is. Bij
kinderen wordt gekeken naar de belasting voor gezin en patiënt. In sommige
gevallen kan de keuze gemaakt worden voor een ziekenhuisopname om zowel het
gezin als de patiënt te ontzien. Echter, van belang is of het kind zich in ieder geval
kan vinden in de ziekenhuisopname want deze opname moet geen traumatische
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ervaring worden. De keuze voor een klinische of poliklinische behandeling dient
zorgvuldig uitgelegd te worden aan zowel ouder als patiënt. Bij een poliklinische
behandeling moet tevens een duidelijk programma worden gemaakt voor de
thuissituatie.
Daarnaast is het van belang bij de behandeling om volwassen patiënten, maar
ook ouders van kinderen met conversiesymptomen, psycho-educatie te geven over
de symptomen en de mogelijke factoren die een rol spelen bij de instandhouding
daarvan, zoals het niet kunnen uiten van emotionele problemen.
Deaton (1998) vroeg zich af of een revalidatiecentrum de beste plek was voor de
behandeling van conversies. Zij kwam tot de conclusie, na een evaluatie van één
casus, dat een revalidatiecentrum een goede plek is, vooral omdat naast de
psychologische hulp die een patiënt kan krijgen, de fysieke expertise groter is dan in
een psychiatrisch ziekenhuis. Zij maakt echter geen vergelijking met een somatisch
ziekenhuis. Misschien is een revalidatiecentrum een betere plek omdat daar meer
tijd is om een patiënt intensief te begeleiden tijdens de ‘revalidatie’ van
conversiesymptomen. Echter, uit onderzoeken is gebleken dat behandelingen
binnen verschillende settings effectief kunnen zijn.
Samengevat kan uit bovenstaande geconcludeerd worden dat een behandeling
waarbij door de verschillenden disciplines wordt samengewerkt, een goede ingang
geeft om aan alle – zowel de lichamelijke als de onderliggende psychologische –
conversiesymptomen te werken. Welke aspecten van de multidisciplinaire
behandeling effectief zijn zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen. In ieder geval
staat vast dat door goede uitleg en psycho-educatie de patiënt zich serieus genomen
zal voelen waardoor hij bereid is aan de behandeling mee te werken.
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4.

Conclusie en Discussie

De vraag: zijn er verschillen tussen volwassenen en kinderen wat betreft diagnostiek,
prognose en behandeling van conversiestoornissen, kan slechts gedeeltelijk bevestigend
worden beantwoord.
Wat betreft de diagnostiek geldt dat de criteria voor het stellen van de diagnose
conversiestoornis voor volwassenen, zoals beschreven in de DSM-IV-TR, tevens
bruikbaar zijn voor kinderen. Bij het vaststellen van de diagnose blijkt de diversiteit
in de conversiesymptomen bij kinderen minder groot zijn. De conversiesymptomen
beperken

zich

voornamelijk

tot

pseudo-epileptische

aanvallen,

gang-

/loopstoornissen en verlammingen.
Een opmerkelijk verschil wordt gevonden in de prevalentie. Het blijkt dat
conversiesymptomen het meest voorkomen bij adolescenten, gevolgd door
volwassenen en daarna de kinderen van 5 tot ± 12 jaar. Dit is opvallend omdat de
literatuur voor het grootste deel gebaseerd is op volwassenen. Een verklaring
hiervoor kan zijn dat deze focus op conversiesymptomen bij volwassenen is
ontstaan als gevolg van de geschiedenis van conversie hysterie. In de geschiedenis
werd er van uitgegaan dat conversie hysterie een specifieke aandoening was van
volwassen vrouwen. In recente literatuur worden onderzoeken met betrekking tot
conversiestoornissen bij kinderen vaker beschreven, gecontroleerd onderzoek
ontbreekt echter tot op heden.
Wat betreft behandelmethoden van conversiestoornissen kan gesteld worden
dat een multidisciplinaire behandeling een goede aanpak is voor zowel kinderen als
volwassenen. Hypnotherapie als toegevoegd onderdeel aan een gedragsgerichte
multidisciplinaire behandeling voor conversiestoornissen bij volwassenen vergroot
de effectiviteit van de behandeling niet. Bij kinderen is de literatuur over het effect
van hypnotherapie te summier om conclusies te kunnen trekken.
Een verschil tussen kinderen en volwassenen wat betreft de behandeling van
conversiestoornissen is de therapievorm. Bij kinderen wordt gebruik gemaakt van
bijvoorbeeld speltherapie. De veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dit verschil in
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therapievorm niet te koppelen aan de conversiebehandeling, maar toe te schrijven
aan het verschil in behandeling tussen volwassenen en kinderen in het algemeen.
Duur van de conversiesymptomen en het acuut dan wel geleidelijk ontstaan van
de klachten blijken voorspellers te zijn voor het herstel van de symptomen bij zowel
volwassenen als kinderen. Dit roept de vraag op of er sprake is van twee typen
conversiestoornissen. Bij kinderen en adolescenten ontstaan de conversiesymptomen dikwijls acuut, hebben een trauma in de voorgeschiedenis en zijn de
symptomen op het moment van behandeling van korte duur. Door het verwerken
van deze traumatische gebeurtenis en leren uiten van de emoties met betrekking tot
die gebeurtenis kunnen de conversiesymptomen opgelost/hersteld worden. De
prognose voor het type waarbij de conversiesymptomen geleidelijk zijn ontstaan,
zoals veelal te zien bij volwassenen, is minder positief. Naast het geleidelijke
ontstaan is in veel gevallen sprake van verergering van de symptomen en bestaan
de symptomen reeds lange tijd. Van deze groep ontwikkelt een groot deel een
andere psychiatrische stoornis zoals een somatisatiestoornis, een angststoornis of
een persoonlijkheidsstoornis. Misschien dat het geleidelijk ontstaan van
conversiesymptomen een indicatie is voor onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Toekomstig onderzoek zal hierin meer inzicht moeten verschaffen.
De meest effectieve behandelmethodiek bij conversiestoornissen is tot nu toe een
gedragsgerichte multidisciplinaire behandeling gebleken. De toevoeging van
hypnotherapie als een onderdeel van de gedragsgerichte multidisciplinaire therapie
lijkt de effectiviteit van de behandeling niet te beïnvloeden. Echter, deze
vergelijking is maar in één onderzoek gemaakt. Om over de effectiviteit van de
verschillende behandelmethodieken conclusies te kunnen trekken, zal in toekomstig
onderzoek een vergelijking gemaakt moeten worden tussen de effectiviteit van een
gedragsgerichte

multidisciplinaire

behandeling

met

hypnotherapie,

een

gedragsgerichte multidisciplinaire behandeling zonder hypnotherapie en een
wachtlijstconditie.
Verder is het vanuit wetenschappelijk oogpunt interessant om de effectieve
bijdrage van de afzonderlijke onderdelen van een multidisciplinaire behandeling te
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onderzoeken. Dit onderzoek zou een vergelijking kunnen maken tussen patiënten
die een multidisciplinaire behandeling hebben ondergaan waarbij per behandeling
de

onderdelen verschillen. Bijvoorbeeld één groep patiënten krijgt een

multidisciplinaire behandeling zonder het onderdeel creatieve therapie terwijl bij
een andere groep patiënten de fysiotherapie in het behandelprogramma ontbreekt.
Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot het ontwikkelen van een zo optimaal
mogelijke behandeling van conversiestoornissen.
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