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Conversiestoornis
Functioneel neurologisch-symptoomstoornis

Samen werken aan een beter leven



WELKE KLACHTEN PASSEN BIJ 
EEN CONVERSIESTOORNIS?
Bij een conversiestoornis kun je verschil-
lende klachten krijgen:
• Verlamming (bijvoorbeeld het plotse-

ling niet meer kunnen bewegen van je 
arm of been)

• Krachtsverlies 
• Abnormale bewegingen (bijvoorbeeld 

trillen of schokkende bewegingen)
• Slikproblemen
• Moeite hebben met praten, of niet 

kunnen spreken
• Aanvallen die op epilepsie lijken 
• Wegrakingen (verlies van bewustzijn 

waardoor anderen geen contact meer 
met je krijgen)

• Gevoelsverlies, zoals tintelingen of 
een doof gevoel

• Problemen met horen en zien

De bovenstaande klachten kunnen 
ook samen voorkomen of wisselend 
aanwezig zijn.

“De klachten 
van een 

conversiestoornis 
zijn echt”

!

WAT IS EEN CONVERSIESTOORNIS?
Een conversiestoornis is een aandoening van het zenuwstelsel. Er gaat 
iets mis in de verwerking van signalen van en naar de hersenen. Er is een 
probleem met de aansturing van je lichaam: je lichaam doet niet meer wat 
jij wilt, hoe hard je ook probeert. De klachten bij een conversiestoornis zijn 
echt.  De functie van de hersenen en zenuwen is verstoord, zonder dat er iets 
beschadigd of kapot is. Bij een conversiestoornis zijn daarom geen afwijkingen 
te zien op een hersenscan of bij een spier- of zenuwonderzoek. 
Een conversiestoornis wordt ook wel een functioneel neurologisch - 
symptoomstoornis genoemd.



WAT IS DE OORZAAK?
Wat precies de oorzaak is van een 
conversiestoornis, is niet bekend. 
Waarschijnlijk is er ook niet één oorzaak, 
maar is het een optelsom van verschil-
lende oorzaken. Deze oorzaken kunnen 
lichamelijk, psychisch en sociaal zijn. 
Ze verschillen van persoon tot persoon. 
Voorbeelden van oorzaken die een rol 
kunnen spelen zijn:
• Erfelijke aanleg
• Nare ervaringen uit het verleden
• (Acute) stress, bijvoorbeeld door een 

scheiding, een verkeersongeval, ont-
slag of verlies van een naaste. 

• Andere psychische stoornissen, 
bijvoorbeeld een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS)

• Emoties zoals woede en angst
• Een grote operatie
• Een griep of andere (virus)infectie

Het kan voorkomen dat er geen duide-
lijke oorzaak gevonden wordt. Sommige 
mensen met een conversiestoornis 
hebben geen last van nare ervaringen, 
stress of psychische problemen. Voor de 
behandeling maakt dit niet uit.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN?
Lichamelijke klachten kunnen een grote 
invloed hebben op je leven. De klachten 
zorgen ervoor dat je bepaalde dingen 
niet goed meer kunt doen. Ook zijn de 
klachten vaak van invloed op wat je 

denkt, wat je voelt, wat je doet en op 
jouw omgeving.

DENKEN 
Lichamelijke klachten roepen bepaalde 
gedachten op. Gedachten over de oorzaak 
van de klachten, zoals: bij zulke heftige 
klachten moet er wel iets mis zijn. Of 
gedachten over hoe het verder zal gaan, 
zoals: dit gaat vast nooit meer over.

VOELEN  
Klachten kunnen allerlei emoties met 
zich meebrengen, bijvoorbeeld bezorgd-
heid, angst, frustratie, boosheid, somber-
heid, wanhoop en schaamte.

DOEN  
In je doen en laten hou je vaak (onbe-
wust) rekening met je klachten. Je gaat 
bijvoorbeeld meer letten op de klachten. 
Als je last hebt van krachtsverlies, neem 
je misschien extra rust of span je je 
minder in. Misschien ga je bepaalde 
situaties liever uit de weg, omdat je 
weet dat je dan meer last van je 
klachten krijgt.

OMGEVING 
Vanuit je omgeving kun je reacties krij-
gen op jouw klachten. Misschien ervaar 
je onbegrip thuis of op het werk of 
probeert jouw omgeving juist extra 
rekening met je te houden.



WAAROM GAAN DE KLACHTEN 
NIET OVER?
Soms kunnen de gevolgen van lichamelijke 
klachten het herstel in de weg staan. 
Er ontstaat een vicieuze cirkel: de gevolgen 
van de klachten versterken de klachten. 
Hieronder staan voorbeelden van manieren 
waarop gevolgen van lichamelijke klachten 
ervoor kunnen zorgen dat de klachten niet 
overgaan.

Twee voorbeelden:

• Paul heeft last van wegrakingen: aanvallen waarbij hij plotseling het bewustzijn 
verliest. Dat is erg beangstigend voor hem. Hij heeft het gevoel alsof hij er  
totaal geen controle over heeft. Als Paul naar de supermarkt gaat, is hij erg 
bang opnieuw een aanval te krijgen. Door die angst gaat hij hyperventileren.  
Hyperventilatie kan bij hem een nieuwe aanval uitlokken.

• Petra heeft last van verminderde kracht in haar benen. Zij denkt: hup, gewoon 

“Het overkomt me, ik   
  heb er geen invloed op.”

Wegraking

Hyperventilatie

Angst



“Klachten 
kunnen 

afnemen 
of zelfs 

verdwijnen”

!

WAT VOOR BEHANDELINGEN 
ZIJN ER?
Behandeling is gericht op het doorbreken 
van de vicieuze cirkel. Hierdoor krijg je 
meer grip op je klachten en kunnen de 
klachten afnemen of zelfs verdwijnen. 
De volgende behandelingen zijn mogelijk:

PSYCHOTHERAPIE
Door gesprekken met een psycholoog 
of psychiater kun je verkennen wat er 
precies met je gebeurt als je last hebt 
van jouw klachten en wat de betekenis 
van de lichamelijke klachten voor jou is. 
Gaandeweg de gesprekken leer je 
opmerken hoe jij tegen de klachten 
aankijkt, hoe jij ermee omgaat en wat
jij daarin anders zou willen. 

Hiervoor kan cognitieve gedragstherapie 
(CGT), eye momevement desensitization 
and reprocessing (EMDR) en psychodyna-
mische psychotherapie ingezet worden.
Zo’n gesprekstherapie kan individueel 
(een-op-een) of in een groep 
plaatsvinden.

doorzetten. Ze vindt de klachten irritant en probeert ze te negeren. Vervolgens zakt 
ze plots door haar benen. Door niet naar de signalen van haar lichaam te luisteren, 
heeft zij haar lichaam overbelast. Het krachtsverlies is daardoor toegenomen.

Krachtverlies
benen

 “Hup, gewoon  
  doorzetten”

Irritatie

Overbelasting

Negeren



FYSIOTHERAPIE
De fysiotherapeut helpt je inzicht te ge-
ven in welke factoren je klachten kunnen 
uitlokken en in stand houden en hoe 
je die kunt beïnvloeden. Dit kan door 
bewegen, ontspannen of beter je gren-
zen leren aanvoelen. Met oefentherapie 
leer je bewegingen hertrainen, om zo je 
bewegingsstoornissen te verminderen. 
Wanneer je last hebt van valproblemen 
of ongecontroleerde bewegingen kan ka-
talepsie-inductie (zie hieronder) worden 
gebruikt.

KATALEPSIE – INDUCTIE
Bij katalepsie-inductie wordt een spier-
verstijving in je ledematen opgeroepen. 
Hiermee leer je je lichaam aan te sturen, 
waardoor er op een nieuwe manier sig-
nalen van en naar de hersenen worden 
verstuurd. Hierdoor kunnen klachten 
zoals verlamming, krachtsverlies en 
trillende of schokkende bewegingen ver-
minderen of zelfs helemaal over gaan.

PSYCHOMOTORE THERAPIE
Psychomotore therapie (PMT) is een 
behandelvorm die zich richt op de 
verbinding tussen de signalen van je 

lichaam en je gedachten, gevoelens en 
gedragingen.
Er wordt gebruik gemaakt van lichaams-
gerichte werkvormen en sport- en spel-
vormen. In hoe jij je letterlijk en figuur-
lijk beweegt, laat je wat zien van jezelf 
en zijn bepaalde patronen te herkennen. 
Het doel is om zicht te krijgen op hoe 
je met jezelf en jouw klachten omgaat, 
en om binnen en buiten de therapie te 
oefenen met wat je daarin anders zou 
willen doen.

HYPNOTHERAPIE
De hypnotherapie leert je om jezelf 
onder hypnose te brengen. Hypnose is 
een heel geconcentreerde, ontspannen 
toestand. Je blijft zelf de controle hou-
den over wat je doet en niet doet. Bij 
een conversiestoornis is het mogelijk om 
onder hypnose de aansturing over 
je lichaam - waarover je in je normale 
bewuste toestand geen invloed hebt - 
wél te beïnvloeden. 
Je krijgt oefeningen waarmee je thuis 
aan de slag kunt om meer grip te krijgen 
op je conversieklachten, waarbij ze soms  
volledig kunnen verdwijnen.



SYSTEEMTHERAPIE
Langdurige lichamelijke klachten hebben 
niet alleen invloed op degene die de 
klachten heeft, maar ook op de mensen 
om jou heen (‘het systeem’). Soms kan 
het zinvol zijn om je partner of gezin bij 
de behandeling te betrekken door middel 
van gesprekken bij de systeemtherapeut.

MEDICATIE
Er zijn geen medicijnen die een conver-
siestoornis kunnen genezen. Wel zijn er 
medicijnen die bijvoorbeeld somberheid 
en angst, die samen kunnen voorko-
men met de conversiestoornis, kunnen 
verminderen.

STRESSMANAGEMENT
Vaak zijn er stressfactoren, die (on)be-
wust invloed hebben op jouw lichamelij-
ke klachten. In steunende en structure-
rende gesprekken leer je op een andere 
manier om te gaan met stress. Je stelt 
een terugvalpreventieplan op, dat jou 
kan helpen om signalen van conversie zo 
snel mogelijk te herkennen en te weten 
wat je dan kunt doen. Dit geeft grip.

Na de intake wordt in overleg met jou 
bepaald welke behandeling het beste 
bij je past. Als dit een combinatie van 
verschillende behandelingen is, is er één 
behandelaar die de zorg coördineert en 
monitort. Het is mogelijk dat het behan-
delplan gaandeweg bijgesteld wordt.
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T 0570 63 92 41   
E secretariaatsolk@dimence.nl www.dimence.nl/SCSS

Het Specialistisch Centrum SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen is een hoog 
specialistische ggz-afdeling, die zich richt op de zorg voor mensen met ernstige SOLK, 
een somatisch-symptoomstoornis of een conversiestoornis, hun naastbetrokkenen en 
hun professionele hulpverleners.

Contact 
Dimence locatie Rielerenk
Specialistisch Centrum SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen

Deventer
Nico Bolkesteinlaan 65
7416 SE Deventer

Dimenceggz
@Dimence
@SCSOLK 
Dimence

Deventer

Het Specialistisch Centrum 
SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen 
van Dimence vind je in:

www.dimence.nl


