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De psychiatrische betekenis van de
lokalisatie van cutane artefacten

door M. Van Moffaert

Samenvatting

De psychiatrische betekenis van dermatitis artefacta (zelfgeprovoceerde huid-
letsels die in de consultatie als een authentieke dermatose worden voorgesteld)
verschilt naargelang van de lokalisatie. Cutane artefacten in hoofd- en hals-
streek, op de ledematen, op de genitaliën of op het gehele lichaam worden voor-
afgegaan door verschillende life-events en verschillen in onderliggende psychi-
atrische diagnostiek. De lokalisatie van artefacten is predictief voor de evolutie
van de huidlaesies en voor de prognose van andere uitingen van gestoord ziek-
tegedrag (o.a. invalidisme, 'medical shopping', en andere types van zelfdestruc-
tief gedrag zoals alcohol- en sedatievenmisbruik, suïcidepoging en pathomi-
mie in niet-dermatologische orgaangebieden).

De lichaamsdistributie van zelfgeprovoceerde cutane laesies bepaalt mede
de effectiviteit van psychotherapie of psychofarmacotherapie. Het klinisch ge-
geven van de lokalisatie heeft ook een psychodynamische dimensie.

Inleiding

Sinds 1972 werkt het 'Centrum voor Dermato-Psychosomatiek' als
psychiatrische liaison-dienst binnen de Kliniek voor Huidziekten
(Hoofd: prof. dr. A. Kint) van het Universitair Ziekenhuis te Gent. De
diagnose en de behandeling van cutane artefacten vormen één van de
meest interessante onderzoeksgebieden in de liaison-psychiatrie om-
wille van de complexe problematiek: een autodestructieve compo-
nent die zich uit in de zelfverwonding van de huid, de pathomimie, het
mimeren van huidlaesies die aan de medicus als authentieke laesies
worden voorgesteld en dus tot het spectrum van de 'factitious and dis-
simulating disorders' behoort, en ten slotte somatisatie, het uiten van
psychische problemen via fysieke verschijnselen (Van Moffaert 1974
en Van Moffaert, Vermander en Kint 1987). Alhoewel 'somatisatie'
meestal slechts in de enge betekenis van conversieverschijnselen of
onbegrepen lichamelijke klachten wordt gebruikt, klasseert Ford
(1983) terecht de nagebootste ziekten, dus ook de dermatitis artefacta,
bij de 'Somatizing Disorders'.

Patiënten die zichzelf mutileren om een dermatose na te bootsen
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hebben meestal weerstand tegenover een verwijzing naar psychologi-
sche of psychiatrische therapie, en zoeken eerder 'hulp' bij de derma-
toloog, huisarts of plastisch chirurg. Alhoewel dit geen optimale arts-
patiëntrelatie kan opleveren (omdat de automutilant de zelfgeprovo-
ceerde etiologie maskeert, de arts dupeert en de behandeling saboteert)
biedt dit de patiënt in het algemeen betere contactmogelijkheden dan
met de psychiater. De niet-psychiatrisch geschoolde arts wordt echter
geconfronteerd met een ernstige psychiatrische pathologie, waarbij
hij noodgedwongen enige psychische hulpverlening zal moeten inte-
greren in de somatische behandeling. Deze laatste bestaat bij cutane
artefacten meestal uit een occlusief verband (om exacerbatie van de
laesies te verhinderen) of symptomatische lokale therapie onder de
vorm van neutrale of licht ontsmettende zalven.

Omdat enerzijds psychiatrische verwijzing, en zeker volgehouden
psychiatrische behandeling, bij automutilatie en pathomimie zelden
tot stand komt, en anderzijds de anamnese van deze patiënten zelden
betrouwbaar is (dit falsifiëren of 'liegen' is een bijzonder fenomeen
waarvan de psychodynamische achtergronden door Ford, King en Hol-
lender 1988 besproken werd in 'Lies and Liars: psychiatrie aspects of
prevarication'), is het belangrijk na te gaan of er voor de arts objectieve
en gemakkelijk beschikbare gegevens zijn die enig houvast kunnen
bieden bij de behandeling.

De lokalisatie of de lichaamsdistributie van zelfgeprovoceerde cu-
tane laesies is een klinisch gegeven dat onvervalst beschikbaar is. Het
lichaamsdeel (delen) waar de patiënt de letsels aanbrengt (de 'orgaan-
keuze') heeft een psychodynamische of symbolische betekenis (Fa-
vazza 1987) en een informatieve waarde over de onderliggende psy-
chopathologie en de prognose.

Dit onderzoek naar de psychiatrische betekenis van de lokalisatie
van cutane artefacten maakt deel uit van een ruimer catamnestisch en
prospectief onderzoek dat wij uitvoeren bij een groot cohort patiënten
met automutilatie, pathomimie, suïcidepoging en ander zelfdestruc-
tief gedrag, waarbij zowel de kliniek van deze verschillende beelden
als diverse psychiatrische parameters worden geëvalueerd. De 'or-
gaankeuze' of lokalisatie van automutilatie kan vanzelfsprekend
eveneens in een cultureel-antropologisch perspectief worden onder-
zocht (Foster en Anderson 1987), maar deze visie valt buiten het prag-
matische kader van dit onderzoek.

Cutane pathomimie: klinische beelden

Onder 'cutane pathomimie' worden die door de patiënt zelf geprovo-
ceerde huidlaesies verstaan die als een echte dermatose worden gepre-
senteerd. 'Nagebootste Stoornissen' ( 'FactitiousDisorders', DSM-III-R)
zowel de nagebootste stoornis met psychische symptomen zoals gesi-
muleerde rouw, of de nagebootste stoornis met lichamelijke sympto-
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men, wordt meestal slechts als laatste differentiaal diagnostische mo-
gelijkheid overwogen. Toch komen zelfveroorzaakte verwondingen
en gesimuleerde ziekten meer en meer voor (Farberow 1980 ; de Catan-
azaro 1981 ; Scharfetter 1984 ; Pattison en Kahan 1985). De raming van
Favazza en Conterio (1988) van 750/100.000, gebaseerd op cijfers uit
de algemene populatie, gegevens uit psychiatrische en andere instel-
lingen, gevangenissen en vooral uit medische urgentiediensten (waar
acute zelfverwonders terecht komen) lijkt reëel.

'Nagebootste stoornissen' komen in ieder medisch specialisme
voor: zelfgeprovoceerde anemie door autovenepunctie in de hemato-
logie, zelfgeprovoceerde hypoglycemie door insuline-injectie in de en-
docrinologie, gesimuleerde hematurie door introductie van vreemde
voorwerpen in vagina, urethra of blaas in de urologie of gynaecologie.
Het onderhouden en aggraveren van operatieve littekens vormt een
probleem voor plastische en algemene chirurgen. Ongewone types
van nagebootste stoornissen zijn het stimuleren van placenta-praevia
door een zichzelf toegebrachte steek met een breinaald of opzettelijk
gecreeerde lithiumwaarden. De variëteit van 'nagebootste stoornissen
met lichamelijke symptomen' is groot door de oneindige vindingrijk-
heid van deze patiëntengroep (Scharfetter 1984 ; Brezovsky 1985).

De incidentie van artificiële laesies is het hoogst in de dermatologie.
De gemakkelijke toegankelijkheid van de huid en het feit dat de huid
ook een expressieorgaan is, maken de dermis een voorkeursorgaan
voor artefacten (Anzieu 1985). De frequentie van 'zelfgeprovoceerde
dermatologische laesies' in de Kliniek voor Huidziekten van het Uni-
versitair Ziekenhuis Gent, bedraagt 0,2% (bron: alle nieuwe consulta-
ties van het patiëntenbestand 1972 - 1985). Tot deze 'zelfgeprovoceer-
de dermatologische laesies' behoren echter ook de zelftoegebrachte
dermatologische laesies die noch ernstige cutane mutilaties zijn, noch
tot doel hebben om de arts te duperen. Zelfgeprovoceerde huidletsels
omvatten ook benigne subvormen zoals de trichotillomanie (de tic
waarbij de haren van behaarde hoofdhuid, wenkbrauwen of wimpers
uitgetrokken worden), vooral bij kinderen en adolescenten met
school- of gezinsproblemen, of autovulnererende krablaesies bij pa-
tiënten met jeukende dermatosen. Hypochondrische patiënten en de
méér ernstig gestoorde patiënten met dermatozooënwaan (een foutie-
ve en niet-corrigeerbare overtuiging onderhuidse parasieten te voelen)
maken 'graafletsels' (manueel of met scherpe voorwerpen) op zoek
naar oneffenheden, ingebeelde tumoren of de imaginaire larven en ei-
tjes van de parasieten. Ten slotte ontstaat bij sommige acne-patiënten
compulsieve manipulatie van acne-letsels die leidt tot acné excoriée.
Al deze zelfveroorzaakte cutane letsels behoren tot de 'Self-Inflicted
Dermatological Lesions' (afgekort SIDL, Panconesi 1984). Zij behoren
echter niet tot de dermatitis artefacta in enge (strikte) zin, problema-
tiek die onderwerp is van dit onderzoek. In dit geval consulteert de pa-
tiënt met zelfgeprovoceerde huidlaesies waarvan hij de etiologie ver-
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zwijgt, zodat de paradoxale situatie ontstaat dat de cutane automuti-
lant een diagnose verlangt voor letsels waarvan hij de etiologie kent,
en een 'behandeling' vraagt waarbij hij de genezing zal belemmeren
door de laesies te onderhouden.

Het klinische beeld van cutane artefacten wordt bepaald door de di-
verse provocatiemethodes: snij- en schaafwonden, brand- of vries-
wonden, applicatie van caustische stoffen zoals detergenten of deodo-
rants, krab- en wrijfletsels door mechanische procedures, subcutane
injectie van melk, urine of chemische stoffen, applicatie van het con-
tactallergeen bij bestaande contactallergie, druk- of zuigletsels. Der-
gelijke provocatiemethodes leiden tot vele variaties in dermatologi-
sche laesies, onder meer bullae bij verbranding en applicatie van caus-
tica, ulcera, eczeemletsels, excoriaties, oedeem, ecchymosen en pur-
puraletsels, abcessen, furonkels, gummata, bijtwonden bij morsicatio
buccarum, enz. Alhoewel de laesies sterk variëren naargelang van de
verwondingstechnieken en de duur van de automutilatieve act, heb-
ben cutane artefacten algemeen geldende kenmerken, waardoor de de-
tectie van het artificiële karakter van huidziekten meestal gemakke-
lijker is dan de diagnose van pathomimie in andere orgaangebieden.
De artificiële huidletsels zijn overwegend gelokaliseerd op lichaams-
delen die gemakkelijk te bereiken zijn, niet op de streek tussen de
schouderbladen, méér over de linkerlichaamshelft bij rechtshandigen
(omgekeerd bij linkshandigen). De randen van de letsels zijn scherper
afgelijnd dan bij een 'natuurlijke' dermatose, waar er tussen zieke en
gezonde huid een overgangszone bestaat. De vorm van de letsels is
geometrisch, angulair, lineair of bizar, in tegenstelling tot de ronde of
ovale vorm van natuurlijke laesies. De evolutie van deze artefacten is
een belangrijk differentieel diagnostisch criterium. Een abnormale re-
actie op de behandeling, zoals een onverklaarbare vertraging of stagna-
tie in de genezing of een onverwachte verslechtering, is dikwijls de
eerste aanwijzing voor cutane automutilatie. Duidelijke verschillen
in genezingstendens zijn een ander omineus verschijnsel: bij echte
huidziekten is het beloop gelijkmatig voor het volledige aangetaste ge-
bied. Zelfonderhouden huidlaesies evolueren afwijkend: sommige
letsels genezen spectaculair vlug, andere abnormaal traag ; gebieden
met necrotische letsels wisselen af met gezond huidoppervlak. De al-
gemene toestand van de patiënt blijft bijna altijd onaangetast. De
bloedbiologie blijft normaal. Histopathologisch onderzoek van de biop-
sie toont alleen de afwijkingen die te wijten zijn aan het gebruikte
agens.

Naast deze dermatologische karakteristieken is het meestal de on-
gewone attitude van de patiënt die de arts op het spoor brengt van op-
zettelijke verwondingen: een eigenaardige combinatie van overdre-
ven en onechte submissiviteit en irriterende querulantie is karakteris-
tiek.
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Onderzoeksopzet en resultaten

Voor dit deelonderzoek werden uit een cohort van 220 patiënten met
dermatitis artefacta in enge zin, die zonder enige voorafgaande psychi-
atrische selectie in de Kiniek voor Dermatologie werden onderzocht
tussen 1972 en 1985, 89 patiënten geselecteerd bij wie de zelfgeprovo-
ceerde huidlaesies constant gelokaliseerd waren in één van volgende
vier gebieden: het hoofd en halsgebied (36 patiënten), de ledematen (20
patiënten), primaire of secundaire geslachtsorganen (17 patiënten) en
gegeneraliseerd (16 patiënten). De keuze voor deze vier regio's steunt
op medisch-antropologisch (Foster en Anderson 1978) en transcultu-
reel psychiatrisch onderzoek (Favazza 1987) naar de betekenis van
mutilatie van verschillende lichaamsdelen. In 1987 werd voor deze
groep een somatisch en psychosociaal bilan opgesteld, waarin het psy-
chiatrische bilan werd verwerkt met onderzoeksgegevens en informa-
tie van de huisarts en van de behandelende specialist (meestal derma-
toloog of een andere specialist, veelal internist, gynaecoloog of plas-
tisch chirurg).

Wij beperken de gegevens hier tot (1) een algemeen profiel van de pa-
tiënten en (2) de mogelijke betekenis van de lokalisatie met betrek-
king tot vier specifieke vragen:

1. is er een verband tussen lokalisatie en een onderliggende psychi-
atrische diagnostiek?

2. predisponeren bepaalde life-events tot specifieke lokalisaties
van cutane artefacten?

3. bij welke lokalisatie bestaat er (ook al zijn de artificiële cutane
laesies genezen) een verhoogde kans op gestoord ziektegedrag?

4. zijn er lokalisaties met een verhoogd risico op psychiatrische se-
quelen?

De discussie van de correlaties tussen de lokalisaties van cutane ar-
tefacten en psychiatrische variabelen berust niet alleen op bovenver-
noemde data, maar ook op onze langdurige (psycho )therapeutische er-
varingen met zelfverwonders. Deze psychotherapieën leveren waar-
devolle gegevens, die echter door hun individueel karakter en de grote
subjectiviteit van de observatie beschouwd moeten worden als com-
plementair aan de kwantitatieve evaluatie.

Algemeen sociodemografisch profiel

De sociodemografische karakteristieken volgens de lokalisatie van
cutane artefacten zijn opgenomen in tabel 1. Driekwart van de patiën-
ten met constante lokalisatie zijn vrouwen, behalve bij cutane artefac-
ten van de genitaliën en de borsten. De gemiddelde leeftijd verschilt
enigszins naargelang de lokalisatie van de automutilatieve laesies,
maar algemeen blijkt cutane pathomimie een pathologie van de vol-
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Tabel 1: Profiel van dermatitis artefacta-patiënten naargelang de lokalisatie
van de laesie

Hoofd	 Ledematen Genitaliën Gegene-
en hals	 raliseerd
n = 36	 n = 20	 n = 17	 n = 16

% vrouwen
gemiddelde leeftijd bij de
zekerheidsdiagnose
intelligentie

scolariteit

% in (para/medisch
beroep
detectieperiode

gehuwd (of vaste
partner)	 23%	 35%	 41%	 37%

75%	 80%	 47%

281•	 40 j.	 40 j.

gemiddeld 22% laagbegaafd

88%

31 j.

38% laag-
begaafd

normaal normaal normaal 88% slechts
lager

onderwijs

44% 50% 77% 37%
kort < 1 m. lang lang variabel

wassene te zijn (28 tot 40 jaar). Ongeveer de helft van de patiënten
heeft een opleiding of beroep met een medische of paramedische con-
notatie in brede zin (en omvat dus ook een vooropleiding tot kinder-
verzorgster en tijdelijk schoonmaken in een ziekenhuis). De (para)me-
dische beroepsconnotatie blijkt het sterkst uitgesproken bij patiënten
met genitale huidmutilatie. Opvallend is het feit dat meer dan de helft
van de patiënten alleenstaand is.

Wat intelligentie en schoolniveau betreft is éénvijfde subnormaal
begaafd (méér bij gegeneraliseerde cutane pathomimie), terwijl de
meerderheid gewoon onderwijs heeft doorlopen.

Uit de literatuur is bekend dat automutilatieve pathologie in het al-
gemeen en dermatitis artefacta in het bijzonder meer voorkomt bij al-
leenstaande vrouwen tussen 25 en 40 jaar, vaak behorend tot de (para)-
medische beroepssector (Sneddon 1975 ; Herzberg 1977 ; Roy 1978 ;

Farberow 1980 ; Simpson 1981 ; Carney 1983 ; Fruensgaard 1984/. Dit
typische profiel is in de dermatitis artefacta nóg sterker uitgesproken.

De vraag blijft of deze hogere frequentie bij vrouwen geen artefact is
van het feit dat vrouwen vaker medisch consulteren, zodat de diagno-
se frequenter gesteld wordt. Mannen met automutilatie komen meer
in het justitieel apparaat terecht (Bach-Y-Rita 1974/ of doen eerder aan
'stille automutilatie'. Mogelijks denken artsen bij onverklaarbare let-
sels bij vrouwen eerder aan een zelfgeprovoceerde pathologie. Deze be-
denkingen verklaren niet het vrouwelijk overwicht bij de door ons on-
derzochte cutane artefacten: noch uit de samenstelling van de patiën-
tenpopulatie van de Kliniek voor Huidziekten, noch uit het onderzoek
van de dermatologische gegevens die tot het vermoeden en de detectie
van de dermatitis artefacta hebben geleid, blijkt een sekse-bias. De
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ontstaansgrond voor deze klaarblijkelijke vrouwelijke vulnerabiliteit
is onduidelijk. De verklaring van Wenstedt, Wolken en Van der Staak
(1988) dat er een problematiek ten opzichte van het vrouwelijk li-
chaam zou bestaan, vanuit het frequent samengaan met zogezegd ty-
pisch vrouwelijke problemen als menstruatieproblemen, hysterecto-
mie, incest en eetstoornissen dient bijzonder kritisch te worden beke-
ken. Het is evident dat het samen voorkomen van deze problemen, die
bovendien momenteel sterk in de actualiteit staan, niet onvermijde-
lijk op een gemeenschappelijke basis duidt. Een voor de hand liggende
verklaring voor het frequent voorkomen van (para)medische beroeps-
connotatie kan zijn dat deze beroepsgroep grotendeels uit vrouwen be-
staat. Bovendien is cutane pathomimie niet de pathologie van de
'hooggekwalificeerde verpleegsters'. Verkeerdelijk wordt dit beroep
als het meest risicovolle aangezien, omdat bij verpleegsters bijzonder
ingenieuze types van pathomimie voorkomen, die via anekdotische
publikaties bekend raken (bij voorbeeld de casuïstiek `Lasthenie de
Ferjol' over een verpleegster die door autovenepunctie een ferriprieve
anemie provoceerde, Van Moffaert 1975) of door artikelen waarin au-
tomutilatie voor verpleegsters als een 'beroepsziekte' wordt geduid
(Axen 1986). Het grootste deel van de vrouwelijke mutilanten in (para)-
medische beroepen betreft laaggeschoold onderhoudspersoneel dat in
keukens of wasserijen van zieken- en verzorgingstehuizen werkt. Ook
de scholingsgraad en intelligentie houden hiermee verband.

Bij de interpretatie van de verschillen in gemiddelde leeftijd dient
rekening te worden gehouden met de gemiddelde detectieperiode dat
wil zeggen de duur tussen de eerste symptomen van de cutane auto-
mutilatie en de leeftijd van de zekerheidsdiagnose. Dermatitis artefac-
ta in hoofd- en halsstreek wordt vrij snel als zodanig gedetecteerd, ter-
wijl het bij laesies op ledematen en genitaliën jarenlang duurt voor-
aleer men hun zelfgeprovoceerde oorsprong diagnostiseert. Deze fac-
tor verklaart dat patiënten met hoofd- en halsletsels iets jonger zijn.

Wat het algemeen profiel betreft zijn er, behalve het hoge aantal
laagbegaafden en laaggeschoolden bij de groep met gegeneraliseerde
artefacten geen bijzondere sociodemografische verschillen tussen de
verschillende lokalisaties.

Psychiatrische basisdiagnose

Tabel 2 is de weergave van de psychiatrische diagnose die als onderlig-
gende psychopathologie voor de cutane pathomimie werd weerhou-
den. Er blijkt een correlatie tussen gegeneraliseerde laesies en minder
ernstige psychopathologie. Opvallend frequent komen depressie en
hypochondrie voor bij laesies in de genitale regio en op de borsten, ter-
wijl depressie en persoonlijkheidsstoornis (vooral borderline-persoon-
lijkheidsstoornis) geassocieerd worden met veralgemeende letsels.
Borderline-persoonlijkheidspathologie overweegt ook bij hoofdletsels
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Tabel 2: Lokalisatie van dermatitis artefacta, onderliggende psychiatrische
stoornis en behandelingsregime

Hoofd
en hals

Lede-
maten

Geni-
taliën

Gegene-
raliseerd

Persoonlijkheidsstoornis (1) (2) 36% 45% 17% 38%
Depressie (1) (2) 17% 20% 30% 25%
Hypochondrie (1) 6% 10% 47% 0%
Dysmorfofobie (1) 8% 10% 0% 12%
Angstsyndromen (1) 8% 5% 0% 0%
Psychose (1) (2) 3% 10% 0% 0%

(1)= behandeling voornamelijk psychotherapie
(2)= combinatietherapie psychofarmaca en psychotherapie

en lidmaatmutilatie. De cijfercodes 1 en 2 geven aan met welk behan-
delingstype, psychotherapie (1) of gecombineerde behandeling met
psychofarmaca (2) het beste resultaat werd behaald bij de verschillen-
de psychiatrische diagnoses, dit steunend op de outcome resultaten
van het eerder vermelde cohort van 220 cutane automutilanten.

Eén van de meest intrigerende bevindingen bij het onderzoek naar
automutilatie en nagebootste ziekte is de bevinding dat ernstige fysie-
ke mutilaties en gesofisticeerde simulaties van ziektesymptomen
soms voorkomen bij licht psychisch gestoorden (Fabish 1979). De
meeste psychiaters zijn hier van slecht op de hoogte, omdat zij auto-
mutilatie slechts in de psychiatrische setting ontmoeten, waardoor er
per definitie reeds een concomitante psychiatrische pathologie aan-
wezig is. Bovendien heeft vooral de instituutpsychiater meer ervaring
met automutilatie die 'epidemisch' in bepaalde afdelingen optreedt en
die minder met een individuele problematiek te maken heeft (Beek
1953 ; Oppedijk 1978).

Bij specifieke lokalisaties van cutane pathomimie horen bepaalde
psychiatrische stoornissen. Het herkennen van depressie als basis
voor cutane pathomimie, algemeen bij éénvijfde, maar bij genitale
mutilatie bij bijna éénderde van de patiënten aanwezig, is erg belang-
rijk omdat antidepressiva en psychotherapie met correctie van het de-
preciatief zelfbeeld effectief blijken in de genezing van zowel de lae-
sies als de onderliggende affectieve stoornis (tabel 2). De differentiaal-
diagnose tussen depressie en hypochondrie, de twee meest frequente
psychische problemen bij genitale mutilatie, is voor de niet-psychia-
trische arts niet zo eenvoudig als de psychiater soms veronderstelt. De
liaison-psychiater moet de dermatoloog of de gynaecoloog, die vaak
met dit type van therapieresistente problemen wordt geconfronteerd,
voorlichten. Een betere kennis van de typische somatische maskering
van deze beide psychiatrische syndromen kan leiden tot een meer aan-
gepaste behandelingskeuze: gecombineerde gemedicaliseerde aanpak
voor depressie en het omgekeerde (dé-medicalisering) bij hypochon-
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drie (tabel 2). Depressie bij cutane artefacten met genitale lokalisatie
wordt ook geïnduceerd door chronische pruritus en branderige pijn,
die vaak met deze pathologie geassocieerd zijn, en die secundaire de-
pressieve reacties in de hand werken. Bij deze patiënten is ook fre-
quent een opvallende hostiliteitsfactor aanwezig, door Praigny en an-
deren (1984) en Bennum (1983) als causaal voor de depressie gezien.
Ook over de vraag of hypochondrie meer op etiologisch niveau dan als
secundaire complicatie geldt, bestaat er nog veel discussie (Kellner
1986).

De behandeling van de tweede psychopathologie, namelijk persoon-
lijkheidsstoornissen, in hoofdzaak borderline-persoonlijkheid (sterk
aanwezig bij artefacten op de ledematen, maar ook bij gegeneraliseer-
de artefacten en hoofdletsels) is minder eenvoudig. Psychiatrische
verwijzing resulteert vaak in een exacerbatie van de artefacten (de ver-
wijzing wordt ervaren als een actualisatie van separatieconflicten, als
in de steek gelaten te worden door de arts). Volgehouden psychothera-
peutische behandeling is uitzonderlijk, zodat kortdurende supportie-
ve begeleiding te verkiezen is, ondersteund met lage dosering neuro-
leptica of serotonerge antidepressiva (waaraan een anti-auto-agressief
effect wordt toegeschreven). Benzodiazepines worden omwille van
hun potentieel ontremmend effect en het vergrote risico op sedatie-
venabusus bij automutilanten ontraden. Bovendien zijn zuivere
angstsyndromen niet frequent.

Op confrontatie wordt door zelfverwonders met hoofdletsels
meestal positief gereageerd (Novak 1978). Zij zijn ontvankelijk voor
psychologisch inzicht in de individuatieproblematiek en het vermij-
dingsgedrag dat meestal de basis vormt voor aangezichtsartefacten. Bij
lokalisatie op ledematen of op genitaliën en bij gegeneraliseerde lae-
sies ligt dit precies omgekeerd. De prognose en respons op therapie van
patiënten die geconfronteerd worden is slechter: de letsels persisteren
langer, er zijn méér en langduriger opnames en medicatieverbruik, er
zijn meer psychiatrische sequelen.

Life-events

Potentieel belangrijke 'lil e-events' in de twee jaar voorafgaand aan het
optreden van cutane mutilatie zijn rouw (na het verlies door overlijden
van een belangrijke naaste), separatie (scheiding ervaren als 'in de
steek gelaten worden') en `malpractice' (de automutilant meent, te-
recht of niet, dat hij slachtoffer is van een medische fout of een on-
rechtvaardige medische beoordeling, b.v. bij een medische expertise).
Ook werd in de anamnese incest of mishandeling tijdens de kinderja-
ren genoteerd (tabel 3).

Artefacten op de ledematen blijken typisch te worden voorafgegaan
door een medische behandeling en/of expertise in het kader van een ar-
beidsongeval, waarbij verwikkelingen van medische en/of juridische
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Tabel3: Life-events

Hoofd en Lede- Geni- Gegene-
hals maten taliën raliseerd

Rouw* 25% 20% 23% 25%

Separatie* 41% 20% 76% 50%
Malpractice* 11% 30% 5-9% 12,5%
Incest* * 3% 20% afwezig!!! 12,5%
Mishandeling* * 11% 21% afwezig! 12%

" tijdens de 2 jaar voorafgaand aan het begin van de cutane pathomimie
* * tijdens jeugd

aard optreden. Deze vaststelling moet artsen die geconfronteerd wor-
den met 'verdachte laesies in combinatie met antecedenten van een
beroepsongeval' aan de mogelijkheid van artefacten doen denken.

Belangrijk is het verschil tussen rouw (bij iedere lokalisatie bij onge-
veer éénvijfde van de patiënten geregistreerd), en separatie als premor-
bied life-event. Separatie blijkt een specifieke merker voor genitale en
gegeneraliseerde dermatitis artefacta, en is dus een anamnestisch ge-
geven dat expliciet moet nagevraagd worden bij patiënten met ver-
dachte huidlaesies.

Incest en mishandeling tijdens de kinderjaren zijn opvallend afwe-
zig bij genitale cutane artefacten, alhoewel vele auteurs reeds op het
long term-risico voor automutilatie (Green 1978 ; Adams-Tucker
1982) en andere psychiatrische sequelen (bij voorbeeld suïcidaal ge-
drag, Van Egmond en Jonker 1982 ; persisterende therapieresistente
psychoses, Beek en Van der Kolk 1987 ; Bryer en anderen 1987) wezen
bij slachtoffers van incest en/of geweld in het gezin. Genitale auto-
mutilanten, mannen zowel als vrouwen, vormen precies de groep
waar tijdens behandelingen van langere duur het impact van traumati-
serende gebeurtenissen type incest en mishandeling wél tot uiting
komt. Een verklaring voor de opvallende áfwezigheid van incest en
mishandeling is de onderrapportage (Draijer 1985). Navraag naar in-
cest en mishandeling maakt deel uit van onze klassieke anamnesepro-
cedure bij cutane mutilanten (vanuit Musaphs theorie van predisposi-
tie voor cutane mutilatie door de complexe verwevenheid van erotiek
en agressie, 1976). Zeker in Vlaanderen was er tot voor enkele jaren
veel schroom om ervaringen te melden waarin agressie en seksualiteit
nauw verweven zijn, niettegenstaande de anamnestische navraag
daarnaar steeds zeer expliciet en herhaaldelijk werd gedaan. In het ka-
der van een langdurige vertrouwensrelatie worden deze traumatise-
rende ervaringen, die een predisponerende invloed hebben voor geni-
tale cutane mutilatie, wél gereveleerd. Bij patiënten met genitale
mutilatie zou dit type somatisatie met een auto-agressieve compo-
nent de verbale expressie van hun vroegere trauma kunnen vervangen,
waarbij hun selectieve niet-zeggen één van de tekenen is die tot de de-
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pistage van de reële problematiek leidt. Bij vrouwen met een 'chronic
pelvic pain'-syndroom werd dezelfde correlatie met het verdringen
van incest geconstateerd (Caldirola en anderen 1983). Op basis van de
hierbeschreven resultaten vinden wij het wel vergezocht en specula-
tief om incest als dé psychodynamische factor in alle genitale mutila-
ties te duiden of te 'consacreren' met een mythologische naam (het
Eshmun complex, Favazza 1987) als de expressie van 'het incestme-
chanisme in actie'.

Gestoord ziektegedrag

Om de predictieve waarde van de lichaamsdistributie van cutane ar-
tefacten ten aanzien van een gestoord ziektepatroon te evalueren wer-
den 8 factoren in de follow-up (2 tot 13 jaar na de initiële diagnose van
dermatitis artefacta) nagegaan, namelijk medische hospitalisatie, psy-
chiatrische hospitalisatie, invaliditeit (werkverzuim, uitkering),
overdreven medicatieverbruik, verlenging van ziekenhuisopname
(psychiatrisch en medisch-somatisch), aantal geconsulteerde artsen,
overmatige vraag en consumptie van technische onderzoeken (bloed-
biologie, biopsie, radiografie enz.) en overconsumptie aan psychofar-
maca. Deze parameters voor excessief ziektegedrag werden in vier ca-
tegorieën, namelijk niet, licht, matig of excessief verhoogd gescoord
(tabel 4).

Bij cutane pathomimie betekent remissie van de huidlaesies hele-
maal geen volledig herstel. Uit de follow-up blijkt dat bij een kwart
van de patiënten de dermatologische laesies volledig genezen, bij een

Tabel 4: Risico op ziektegedrag en verhoogde ziektekosten

Hoofd
en hals

Lede-
maten

Geni-
taliën

Gegene-
raliseerd

medische hospitalisaties ++
psychiatrische hospitalisatie
invaliditeit

++ —

+++ 
overconsumptie medicatie ++ +++ 
verlengde hospitalisatieduur ++ +++ 
medical shopping ++ +++ 
overconsumptie technische
onderzoeken ++ +++ 
overconsumptie
psychofarmaca ++ +++ 

verhoogd totaal ziektekosten ++ +++ 

— = niet verhoogd (ten opzichte van twee controlepopulaties)
+ = licht verhoogd

++ = matig verhoogd (t.o.v. controlegroepen)
+++  = excessief verhoogd /t.o.v. controlegroepen)
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kwart verbeteren, bij een kwart onveranderd blijven en bij de rest exa-
cerberen. Onafhankelijk van deze 'lokale evolutie' blijken gestoord
ziektegedrag en/of psychiatrische syndromen zich te ontwikkelen,
waardoor de automutilant zich van medische aandacht blijft verzeke-
ren (Carney 1980 ; Cotterill 1983).

Het risico op gestoord ziektegedrag gekoppeld aan excessieve ziek-
tekosten, is niet bijzonder hoog bij cutane pathomimie in gelaat- en
halsstreek. De problematiek van dit type mutilanten berust vooral op
een tijdelijke maladaptatie aan crisismomenten of overgangssituaties
in de levensgeschiedenis. Deze groep reageert in het algemeen positief
op het aanbod van psychische begeleiding. Patiënten met gegenerali-
seerde cutane pathomimie vormen een bijzondere risicogroep, die er
in slaagt zowel medische als psychiatrische hospitalisatie te vermij-
den, terwijl ze van alle andere ziektevoorzieningen excessief gebruik
maken.

Psychiatrische verwikkelingen

In 1987 werd door een multidisciplinair bilan (psychiatrische evalua-
tie gekoppeld aan het medisch-sociaal bilan van huisarts en behande-
lende specialisten) het effect van sommige behandelingsvariabelen ge-
meten (o.a. confrontatie met de zelfverwonding en het effect van psy-
chotherapie alleen of in combinatie met psychofarmaca) en werd de
frequentie van psychiatrische ziekten geëvalueerd. Er werd geopteerd
voor psychiatrische ziektebeelden die duidelijk aan de hand van exter-
ne gedragsveranderingen door een niet-psychiatrisch arts kunnen

Tabel 5: Risico op longterm (na minimaal 2 jaar follow-up) psychiatrische se-
quelen

Hoofd
en hals

Lede-
maten

Geni-
taliën

Gegene-
raliseerd

6% 0% 18% 0%

11% 0% 12% 38%
0% 5% 0% 0%
0% 15% 6% 0%
8% 5% 12% 25%
6% 5% 0% 0%
0% 15% 6% 13%
0% 0% 6% 0%
3% 0% 12% 0%

11% 15% 0% 0%
3% 0% 6% 0%

0% 0% 6% 0%

suïcidepoging*
ernstige zelfverwondingen*

(snijwonden, verbranding)
schizofrenie
alcoholisme*
angstsyndromen
misbruik van sedativa*
toxicomanie (drugs)*
psychosomatische ziekte
depressie
pathomimie*
suïcide (zelfdoding)*
eetstoornissen*

(anorexia/bulimia nervosa)

: psychiatrische complicaties met zelfdestructieve component
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worden gescoord. Belangrijk is het aandeel van psychiatrische beelden
die, net als de cutane pathomimie, tot een zelfdestructief continuum
behoren zoals zelfdoding, suïcidepoging, opzettelijk zelf verwondend
gedrag ánders dan cutaan ( 'deliberate self-harm behaviour'), alcoholis-
me, misbruik van sedativa, drug abusus, pathomimie (hier gedefini-
eerd als het nabootsen van een artificiële ziekte op een niet-dermato-
logisch terrein), en eetstoornissen zoals anorexia en bulimia nervosa
(tabel 5).

De psychiatrische verwikkelingen geconstateerd in het catamnes-
tisch onderzoek zijn meestal geen échte psychiatrische sequelen van
de automutilatie, maar eerder een 'pathologie-verschuiving' (tabel 5).
Algemeen zijn psychiatrische complicaties minder frequent bij de ge-
nitale artefacten, maar suïcidepogingen en 2 patiënten met zelfdoding
komen voor bij deze lokalisatie. Het risico op pathomimie (een persis-
terend patroon van ziektesimulatie op een ander terrein dan het der-
matologische) is het hoogst bij patiënten met mutilatie ter hoogte van
de ledematen. Andere types van zelfdestructieve psychiatrische syn-
dromen zoals ernstige zelfverwondingen, zijn meest frequent bij ver-
spreide cutane artefacten, alcoholisme bij ledematenlokalisatie.

Terwijl angststoornissen opvallend weinig het onderliggend psychi-
atrisch probleem vormen bij de cutane artefacten, blijkt nochtans dat
1 op 4 van de algemene lokalisatie naar een of ander angstsyndroom
evolueert, terwijl de depressie bij 1 op 10 van de genitale artefacten
chronisch wordt.

Besluit

Automutilatie en pathomimie is moeilijk zowel wat detectie en dia-
gnose, als het therapeutisch beleid betreft. Uit dit onderzoek blijkt dat
rouw, separatie en in beperkte mate ook 'malpractice' een indice kun-
nen zijn voor de diagnose. Bovendien heeft het objectief gegeven van
de lokalisatie van zelfgeprovoceerde cutane laesies betekenis voor de
onderliggende psychiatrische diagnostiek en enige voorspellende
waarde ten opzichte van de risico's op psychiatrische en andere (ge-
stoord ziektegedrag) sequelen van cutane pathomimie. Ten slotte
geeft de lokalisatie aan of confrontatie wenselijk is en co-determineert
zij de behandelingskeuze voor psychotherapie, psychofarmacothera-
pie of combinatiebehandeling.
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