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gevalsbeschrijving

‘Theatrale persoonlijkheidsstoornis met 
regressie en conversie’; een meningeoom
a . m . l .  o u d e  e l b e r i n k ,  m . s .  o u d i j n ,  v . i . h .  k w a ,  h . l .  v a n

samenvatting Bij een 47-jarige vrouw bij wie gedacht werd dat er sprake was van 
regressie en conversie bij een theatrale persoonlijkheidsstoornis, werd uiteindelijk een frontaal 
meningeoom gediagnosticeerd. Frontale meningeomen kunnen zich met een verscheidenheid aan 
psychiatrische symptomen presenteren, soms zelfs voordat er neurologische symptomen zijn. De 
diagnostiek wordt vaak vertraagd doordat symptomen zich verraderlijk presenteren en het moeilijk 
blijkt een eenmaal gestelde psychiatrische diagnose bij te stellen. Wij bespreken de symptomen van 
een meningeoom, de oorzaken voor vertraging in diagnostiek en de indicaties voor beeldvormend 
onderzoek bij psychiatrische patiënten.
[tijdschrift voor psychiatrie 53(2011)6, 371-376]
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Hersentumoren kunnen zich voor het eerst uiten 
in allerlei gedragsveranderingen. Desondanks 
worden ze geregeld te laat vastgesteld, hetgeen 
leidt tot vertraging in de behandeling. Zeker als er 
psychologische verklaringen zijn en een ingezette 
behandeling aanvankelijk ook enig succes lijkt te 
hebben, raakt een organische oorzaak uit zicht. 
Dergelijke situaties komen vooral voor bij lang-
zaam groeiende frontale meningeomen.

Aan de hand van een gevalsbeschrijving gaan 
we in op de symptomen waarmee een meninge-
oom zich kan presenteren, de mogelijke oorzaken 
voor vertraging in diagnostiek en de indicaties 
voor nader beeldvormend onderzoek van de herse-
nen bij psychiatrische patiënten.

gevalsbeschrijving 

Reden van opname

Patiënte A, een 47-jarige vrouw, werd verwe-
zen voor opname wegens regressie en conversie bij 
een theatrale persoonlijkheidsstoornis.

Patiënte was niet eerder in aanraking geko-
men met de psychiatrie, totdat zij anderhalf jaar 
daarvoor in zorg kwam bij het ambulante behan-
delingsteam. Zij was dakloos geraakt en in een 
pension terechtgekomen, alwaar zij onaangepast 
gedrag vertoonde. Heteroanamnestisch leek er al 
lang sprake te zijn van persoonlijkheidsproblema-
tiek. De laatste jaren kwam patiënte steeds meer in 
conflict met haar omgeving en werd het contact 
met haar familie verbroken.

Patiënte presenteerde zich bij het ambulante 
behandelingsteam theatraal en vertoonde regres-
sief gedrag. Zij vertelde onder andere dat zij her-
sentumoren had en als gevolg daarvan blind was 
geworden. Deze blindheidsklachten konden niet 
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geobjectiveerd worden. Ook bleek ze niet bekend 
in de door haar opgegeven ziekenhuizen. Ze kreeg 
‘aanvallen’, waarbij ze in verwarde en verstijfde 
toestand op bed lag, maar nog wel reageerde op 
aanspreken. Deze ‘aanvallen’ volgden elkaar steeds 
vaker op, waarbij ze ook haar urine en feces liet 
lopen en naakt onder haar bed ging liggen. Meer-
dere malen vond een bezoek plaats door de crisis-
dienst en de huisarts. Enkele dagen voor opname 
was zij kortdurend somatisch opgenomen in ver-
band met dehydratie.

Vanwege de ontstane impasse in de behande-
ling en de onhoudbare situatie in het pension 
werd patiënte aangemeld voor psychiatrische 
opname.

Klinisch onderzoek

Wij zagen een onverzorgde vrouw met een 
kinderlijke en theatrale presentatie. Hoewel 
patiënte aangaf blind te zijn, vertoonde zij gedrag 
waaruit bleek dat zij wel degelijk kon zien. Het 
bewustzijn en de aandacht waren ongestoord. De 

oriëntatie was in plaats gestoord, in tijd en in per-
soon intact. Het geheugen was door loochening 
van gebeurtenissen moeilijk te beoordelen. De 
intelligentie imponeerde als bovengemiddeld. Er 
was sprake van enig ziektebesef, maar ziekte-
inzicht ontbrak. Er waren geen aanwijzingen voor 
hallucinaties. Het denken was bradyfreen en wijd-
lopig. Inhoudelijk waren er geen wanen. De stem-
ming was normofoor tot somber met een neutraal, 
incongruent affect; patiënte vertoonde geen lij-
densdruk. De psychomotoriek en de impulscon-
trole waren ongestoord.

Bij lichamelijk en neurologisch onderzoek 
werden geen afwijkingen gevonden. Er werd geen 
fundoscopie of reuktest verricht.

Er werd, mede op basis van het eerdere beloop 
en heteroanamnestische gegevens, geconcludeerd 
dat er sprake was van een theatrale persoonlijk-
heidsstoornis, waarbij de ogenschijnlijk neurolo-
gische klachten het meest leken te passen bij een 
nagebootste stoornis of een conversiestoornis.

figuur 1 Axiale (a) en sagittale (b) T1-gewogen mri-beeld van de hersenen met gadolinium van patiënte. Rechts frontaal is een groot meningeoom 

zichtbaar met een diameter van 7 cm, omgeven door een zone oedeem. Het geheel geeft massawerking en verdringt het hersenweefsel, hetgeen te 

zien is aan de occlusie van de voorhoorn van de rechter zijventrikel en verplaatsing van de falx en linker frontaalkwab naar links (a).

a b
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Beloop

In de eerste weken na opname namen de 
klachten met een steunende en activerende beje-
gening langzaam af. Patiënte gaf aan steeds beter 
te kunnen zien, zij liep al snel zelfstandig en de 
eerder beschreven ‘aanvallen’ werden op de afde-
ling niet gezien. Het contact met familie werd her-
steld.
Na vier weken namen de gedragsstoornissen ech-
ter zonder duidelijke aanleiding weer toe. Twee 
weken later werd patiënte in comateuze toestand 
aangetroffen in bed. Bij beeldvormend onderzoek 
werd een groot frontaal meningeoom gevonden 
(figuur 1). De chirurg verrichtte een craniotomie, 
waarbij 90-95% van de tumor werd verwijderd. Een 
half jaar na de operatie was er sprake van een persi-
sterend frontaal syndroom, waardoor patiënte 
niet zelfstandig kon functioneren.

bespreking

Symptomen

Meningeomen vormen 13-26% van alle intra-
craniële tumoren. De meeste meningeomen zijn 
benigne en groeien (zeer) langzaam. De incidentie 
onder de algemene bevolking is circa 3/100.000/
jaar. Ze komen het meest voor tussen het 60e en 
80e levensjaar (Marosi e.a. 2008). Gezien het fre-
quent voorkomen van psychiatrische symptomen 
bij meningeomen is het aannemelijk dat de inci-
dentie in psychiatrische populaties hoger ligt, 
daar zijn echter geen precieze gegevens over 
bekend.

Frontale tumoren veroorzaken in 90% van de 
gevallen psychiatrische symptomen (Gupta & 
Kumar 2004; Madhusoodanan e.a. 2007). Vooral 
meningeomen in de frontale kwab kunnen echter 
een aanzienlijk formaat bereiken voordat neurolo-
gische symptomen optreden (Marosi e.a. 2008). In 
een retrospectief onderzoek bij 72 patiënten met 
een meningeoom was bij 21% enkel sprake van psy-
chiatrische symptomen, zonder neurologische 
afwijkingen (Gupta & Kumar 2004).

Frontale tumoren leiden vanwege hun lokalisatie 
tot symptomen in cognitie en gedrag (Mad-
husoodanan e.a. 2007; Tucha e.a. 2003). Karakteris-
tieke kenmerken zijn apathie, disinhibitie en 
impulsiviteit. Verder kunnen optreden: desoriën-
tatie, stoornissen in de aandacht, geheugenstoor-
nissen, oordeels- en kritiekstoornissen, onver-
schilligheid, interesseverlies, perseveraties, verlies 
van abstractievermogen, hallucinaties, euforie of 
depressie, emotionele labiliteit en ontremd gedrag 
(Madhusoodanan e.a. 2007; Panzer e.a. 1991; Wer-
tenbroek e.a. 2006). Hoewel depressies geregeld 
beschreven worden, blijkt na het stellen van de 
diagnose meningeoom dat het veelal ging om apa-
thie en niet om somberheid (Hengeveld 2010). 
Bovengenoemde symptomen worden ook vaak als 
persoonlijkheidsveranderingen gerapporteerd.

Indien patiënten met frontale meningeomen 
neurologische symptomen krijgen, gaat het 
meestal om: visusstoornissen (54%), hoofdpijn 
(48%), anosmie (40%), mentale veranderingen (34%) 
en insulten (20%) (Marosi e.a. 2008). Tevens kunnen 
urine- en fecesincontinentie ontstaan (Maurice-
Williams & Dunwoody 1988).

Symptomen van toegenomen hersendruk 
zijn onder andere misselijkheid, braken, hoofd-
pijn, papiloedeem en insulten (Chandana e.a. 2008; 
Marosi e.a. 2008; Maurice-Williams & Dunwoody 
1988). Deze symptomen komen echter pas laat in 
het ziektebeloop voor.

Vertraging in diagnostiek

Er is een aantal oorzaken waardoor er vertra-
ging kan optreden in het stellen van de diagnose 
meningeoom. Daar meningeomen veelal lang-
zaam groeien en het hersenparenchym niet inva-
deren, treden de symptomen zeer sluipend op en 
wordt de ruimte-innemende aard van de aandoe-
ning pas laat duidelijk, als de hersendruk toe-
neemt (Madhusoodanan e.a. 2007; Wertenbroek 
e.a. 2006). In de fase dat neurologische verschijnse-
len ontbreken of niet op de voorgrond staan, ligt 
het niet voor de hand te denken aan een hersentu-
mor als oorzaak van de gedragsveranderingen. 
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Patiënten worden daarom vaak eerst verwezen 
naar de psychiater (Maurice-Williams & Dun-
woody 1988). Auteurs van gevalsbeschrijvingen 
merken geregeld op dat als gedragsveranderingen 
eenmaal als psychiatrisch bestempeld zijn, een 
mogelijke somatische etiologie geheel uit beeld 
raakt. Dit wordt versterkt door de aanwezigheid 
van op het eerste gezicht logische psychologische 
verklaringen (Hengeveld 2010; Maurice-Williams 
& Dunwoody 1988; Panzer e.a. 1991; Wertenbroek 
e.a. 2006; Wessling e.a. 2006). Dit was ook bij onze 
patiënte het geval.

Indicaties beeldvormend onderzoek bij psychiatrische 
patiënten

Aangezien een late diagnose van meninge-
oom bij psychiatrische patiënten regelmatig voor-
komt en leidt tot aanzienlijke morbiditeit, is het 
nodig een subgroep te identificeren die in aanmer-
king komt voor beeldvormend onderzoek van de 
hersenen. Hollister en Shah (1996) stellen op basis 
van ct- en mri-onderzoek bij psychiatrische 
patiënten als duidelijkste indicatie voor beeldvor-
mend onderzoek nieuwe of onverklaarbare neuro-
logische symptomen. Vaak hangen de neurologi-
sche symptomen samen met een neurologische 
aandoening in de voorgeschiedenis, zoals een cva. 
Als dat het geval is, moet men afwegen in hoeverre 
het van belang is om een afwijking te lokaliseren 
en te documenteren die klinisch evident aanwezig 
is en waarvoor verdere behandeling waarschijnlijk 
niet mogelijk is. Tevens geven zij aan dat een ver-
moeden van de ziekte van Alzheimer of vasculaire 
dementie een indicatie is voor beeldvormend 

onderzoek. Hierbij gaat het er vooral om een 
behandelbare neurochirurgische oorzaak voor de 
dementie uit te sluiten of meer diagnostische 
zekerheid te verkrijgen over de diagnose dementie 
(Richtlijn dementie 2005).

Bij aanvang van psychiatrische symptomen, 
vooral een eerste psychose of persoonlijkheidsver-
andering, na het 40ste jaar moet men volgens Hen-
geveld (2010) altijd eerst zoeken naar een lichame-
lijke oorzaak en is beeldvormend onderzoek geïn-
diceerd (Gupta & Kumar 2004).

Naast deze indicaties hebben veel gevalsbe-
schrijvingen van laat gediagnosticeerde menin-
geomen gemeen het uitblijven van effect van psy-
chiatrische behandeling. Wessling e.a. (2006) con-
cludeerden op basis hiervan dat het niet-reageren 
op een behandeling, op welke leeftijd dan ook, 
toegevoegd moet worden aan de lijst van criteria 
voor beeldvormend onderzoek bij psychiatrische 
patiënten. 

Aan de hand van deze literatuurbevindingen 
en onze klinische ervaringen hebben wij de voor-
naamste indicaties voor beeldvormend onderzoek 
in tabel 1 samengevat.

conclusie

Achteraf bezien pasten de symptomen van 
onze patiënte bij een frontaal syndroom en toege-
nomen hersendruk ten gevolge van een meninge-
oom. Frontale meningeomen kunnen zich door 
hun langzame groei en niet-invasieve karakter 
zeer verraderlijk presenteren, met een verschei-
denheid aan psychiatrische symptomen, waarbij 
neurologische symptomen aanvankelijk kunnen 

tabel 1 Indicaties voor beeldvormend onderzoek in de psychiatrie

1 Nieuwe of onverklaarbare neurologische symptomen (vooral anosmie, papiloedeem, visusstoornissen)

2 Vermoeden van behandelbare neurochirurgische aandoening bij dementie; of behoefte aan meer diagnostische zekerheid 

over de diagnose dementie

3 Eerste psychiatrische verschijnselen na het 40ste levensjaar, vooral:

– psychose;

– persoonlijkheidsverandering (zich vooral uitend in regressieve beelden en apathie, disinhibitie en/of impulsiviteit)

4 Het aanhoudend uitblijven van effect van psychiatrische behandeling op welke leeftijd dan ook of een atypisch beloop 

ervan
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ontbreken. Het is niet bekend hoe vaak vertraging 
in de diagnostiek voorkomt, maar gevalsbeschrij-
vingen laten zien dat, ook door aanvankelijk plau-
sibele psychologische verklaringen, de diagnose 
meningeoom regelmatig pas in een laat stadium 
gesteld wordt. Dit illustreert hoe belangrijk het is 
om deze differentiaaldiagnose na afronding van de 
intake te blijven overwegen en om gedurende het 
beloop eventueel beeldvormend onderzoek te ver-
richten.

Achteraf zouden bij onze patiënte fundosco-
pie en een reuktest bij opname ons op het spoor 
van het meningeoom hebben kunnen zetten. Zij 
had mogelijk zogenaamde obscuraties bij het 
papiloedeem, waardoor ze bij momenten werke-
lijk blind was.

Gestructureerd intercollegiaal overleg met 
een neuroloog en laagdrempelige consultatie zijn 
nodig om neurologische verschijnselen in een 
vroeg stadium te herkennen en de indicaties voor 
beeldvormend onderzoek te stellen, waarbij de in 
dit artikel gepresenteerde tabel als leidraad kan 
dienen.
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summary 

‘Histrionic personality disorder with regression and conversion’: a meningioma – 
A.M.L. Oude Elberink, M.S. Oudijn, V.I.H. Kwa, H.L. Van –
A 47-year-old woman, who was believed to be suffering from histrionic personality disorder 
with regression and conversion, was finally diagnosed with a frontal meningioma. Patients 
with meningiomas can present with a variety of psychiatric symptoms, sometimes even before 
neurological symptoms occur. The diagnosis is often delayed because the symptoms are misleading 
and it is difficult to modify a psychiatric diagnosis once this has been made. Discussion focuses on 
the characteristic signs of a meningioma, the reasons for delays in diagnosis and the indications for 
brain-imaging on psychiatric patients. 
[tijdschrift voor psychiatrie 53(2011)6, 371-376]
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