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o v e r z i c h t s a r t i k e l

De coenesthesiopathieën
j . d .  b l o m ,  a .  n e v e n ,  y .  a o u a j ,  b .  j o n k e r ,  h . w .  h o e k

achtergrond De klassieke begrippen ‘coenesthesie’ en ‘coenesthesiopathie’ vervulden tot 
een eeuw geleden een centrale rol in de conceptualisatie van aberrante somatosensorische sensaties 
en stoornissen in het gevoel van lichamelijke existentie. 
doel Hoewel deze begrippen door een aantal auteurs als obsoleet worden beschouwd, vormen 
het conceptuele werk van de Duitse psychiater Gerd Huber en de bevindingen van hedendaags 
beeldvormend onderzoek aanleiding voor een herwaardering.
methode Achtergrondinformatie werd verzameld uit PubMed, Embase en de historische 
literatuur. Ter illustratie wordt een casus gepresenteerd van een patiënte met een sterk 
afgenomen gevoel van lichamelijke existentie (hypocoenesthesiopathie) en van een patiënt 
met dermate geprononceerde lichaamssensaties dat hij meende te veranderen in een weerwolf 
(hypercoenesthesiopathie, klinische lykantropie).
resultaten Aan de hand van de literatuur en de beide gevalsbeschrijvingen blijken de 
begrippen ‘coenesthesie’ en ‘coenesthesiopathie’ nuttig te kunnen zijn bij het conceptualiseren van 
stoornissen in het gevoel van lichamelijke existentie, voortkomend uit aberrante somatosensorische 
sensaties.
conclusie Bij bizarre en onbegrepen lichamelijke klachten dienen de coenesthesiopathieën 
te worden opgenomen in de differentiaaldiagnose. Zeker bij langer bestaande en medicatieresistente 
coenesthesiopathieën dient beeldvormend onderzoek van het brein te worden aangevraagd, alsmede 
een eeg, teneinde behandelbare somatische aandoeningen aan te tonen dan wel uit te sluiten.
[tijdschrift voor psychiatrie 52(2010)10, 695-704]

trefwoorden classificatie, coenesthesie, coenesthesiopathie, coenesthetische 
schizofrenie, klinische lykantropie

Het begrip ‘coenesthesiopathie’ werd in 1905 geïn-
troduceerd in een wetenschappelijk tweeluik, 
gepubliceerd door de Franse neurologen Gaston 
Deny en Paul Camus (1905a, 1905b). In het eerste 
artikel werd een patiënte beschreven die leed aan 
‘algemene insensibiliteit’. Wat dit inhield, kun-
nen wij wellicht het beste beschrijven in haar 
eigen woorden: ‘Ik voel mij niet meer zoals ik mij voor-
heen voelde; ik voel mijn ledematen niet meer, ik voel 
mijn hoofd niet meer, ik voel mijn haar niet meer. Het is 
voortdurend nodig dat ik mijzelf aanraak om te weten 
hoe ik ben; het schijnt mij toe dat heel mijn lichaam is 

veranderd, soms is het net of het niet meer bestaat. Wan-
neer ik een voorwerp aanraak is het alsof ik niet degene 
ben die het voelt… Het is verschrikkelijk, deze afwezig-
heid van gevoel, het maakt dat ik mij als een leeg persoon 
voel.’ (Deny & Camus 1905a).

In het tweede artikel werd een patiënte 
beschreven die ‘meende te zijn veranderd in een hond, 
een stier, een man; alle lichaamsdelen zijn vervormd, ver-
groot; zij herkent zichzelf niet meer, zij treurt over haar 
metamorfose en zij mist haar vroegere persoonlijkheid.’ 
(Deny & Camus 1905b).
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De auteurs signaleerden een opmerkelijke parallel 
tussen de beide patiënten: beiden hadden een 
intacte sensibiliteit, een organische afwijking kon 
niet worden aangetoond en bij beiden leek toch 
sprake te zijn van ‘een stoornis van de corticale centra 
belast met het vastleggen en registreren van inwendige of 
organische indrukken, op basis waarvan wij de notie ont-
wikkelen van onze lichamelijke existentie.’ (Deny & 
Camus 1905). Met deze laatste zin verwezen de 
auteurs naar het begrip ‘coenesthesie’ – toen nog 
een centraal begrip in het nosologisch denken – en 
preludeerden zij op hun eigen vinding, de coenes-
thesiopathie: een stoornis in de coenesthetische 
gevoelens die zich op velerlei wijzen kan manifes-
teren, getuige de gevalsbeschrijvingen die zij 
onder deze noemer bijeenbrachten.

In dit artikel geven wij een beknopte histori-
sche reconstructie van de ontwikkeling van het 
begrippenpaar ‘coenesthesie’ en ‘coenesthesiopa-
thie’. Als illustratie presenteren wij twee heden-
daagse gevalsbeschrijvingen, analoog aan de klas-
sieke beschrijvingen van Deny en Camus: één van 
een patiënte met een sterk afgenomen gevoel van 
lichamelijke existentie (hypocoenesthesiopathie) 
en één van een patiënt met dermate gepronon-
ceerde lichaamssensaties dat hij meent te verande-
ren in een weerwolf (hypercoenesthesiopathie, 
klinische lykantropie). De praktische relevantie 
van dit artikel is gelegen in de implicaties voor de 
diagnostiek en behandeling van dergelijke bizarre, 
onbegrepen lichamelijke klachten.

methode

Ten behoeve van dit artikel verrichtten wij 
een literatuurstudie in PubMed, Embase (tot sep-
tember 2009) en de historische literatuur, met 
gebruikmaking van de zoektermen ‘c(o)enesthesis’, 
‘c(o)enesthesiopathy’, ‘cenesthopathy’, ‘acenesthesia’, 
‘asomatognosia’ en ‘clinical lycanthropy’ in het 
Nederlands, Engels, Duits en Frans. Waar nodig 
werden de kruisreferenties nagetrokken.

resultaten

Het begrip ‘coenesthesie’

Het begrip ‘coenesthesie’ stamt van het 
Griekse koinos (gemeenschappelijk) en aisthesis 
(gevoel). Het werd in 1794 geïntroduceerd in het 
proefschrift van Christian Friedrich Hübner, een 
leerling van de beroemde anatoom, fysioloog en 
psychiater Johann Christian Reil (1759-1813), 
bedenker van de term ‘psychiatrie’ (Binder e.a. 
2007; Hübner 1794; Starobinski 1990). Hübner en 
Reil gebruikten de term als equivalent voor het 
Duitse Gemeingefühl, dat verwees naar de interne 
perceptie van het eigen lichaam, opgevat als resul-
tante van alle somatosensorische informatie 
(Hübner 1794).

Met dit begrip sloten zij aan bij het denken 
van de Franse filosoof René Descartes (1596-1650), 
die in zijn Passions de l’Âme een groep van gewaar-
wordingen had beschreven die worden toege-
schreven aan het lichaam (en niet aan de externe 
wereld of aan de ziel). Deze groep van gewaarwor-
dingen omvatte bij Descartes honger, dorst ‘en 
andere natuurlijke behoeften’, maar ook pijn, 
hitte, koude en ‘de overige toestanden die wij voelen in 
de ledematen en niet in objecten buiten ons’ (Descartes 
1649). Hübner en Reil herintroduceerden deze 
groep van gewaarwordingen en noemden de 
resultante hiervan coenesthesie (Hübner 1794). In 
het proefschrift, dat feitelijk door Reil was 
geschreven (Schiller 1984), werd een reeks fysiolo-
gische condities opgesomd die een bijdrage leve-
ren aan de totstandkoming van de coenesthesie, 
waaronder honger, dorst, misselijkheid, de aan-
drang om te braken, de aandrang om te urineren 
en defeceren en uteruscontracties (Hübner 1794; 
Schiller 1984).

Gedurende de 19de eeuw nam het begrip 
‘coen esthesie’ een hoge vlucht (Schiller 1984; Star-
obinski 1990). Hübner en Reil hadden gespecu-
leerd dat de coenesthesie de eerste vorm van sensi-
biliteit zou kunnen zijn die de foetus in utero 
ervaart (Hübner 1794). Hierop voortbordurend, 
werd de coenesthesie aangemerkt als basis voor de 
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differentiatie van de gespecialiseerde sensorische 
modaliteiten (Purkynje 1846). Vandaar dat het ten 
tijde van de Romantiek geen grote stap meer was 
om de coenesthesie de status te verlenen van ‘oor-
sprong van het ik’ en ‘basis van het mens-zijn’, met als 
anatomisch correlaat het vegetatieve zenuwstelsel 
(Von Feuchtersleben 1849). Of, in de woorden van 
de Leidse arts Gijsbert Stierling (1786-1857), ‘de 
schakel in de ketting die lichaam en ziel met elkaar ver-
bindt’ (Stierling 1806).

Maar ook zonder dergelijke metafysische 
connotaties bleef de coenesthesie tot aan het begin 
van de 20ste eeuw een centrale functie behouden 
in het denken over het gevoel van lichamelijke exi-
stentie. Zoals de Italiaanse psychiater Eugenio 
Tanzi (1856-1934) in 1909 schreef: ‘De verenigde en 
onophoudelijke uitoefening van de sensibele functies is de 
altijd aanwezige bron, niet alleen van alle speciale infor-
matie die wij ontvangen over de externe wereld en ons 
lichaam, maar ook van een algemeen en onbestemd, 
maar vaak zeer actief bewustzijn dat ons in staat stelt om 
van moment tot moment de functionele integriteit vast te 
stellen van het lichaam in al haar onderdelen, inclusief 
die welke zich… nooit voelbaar maken. De normale coen-
esthesie verleent een subtiel gevoel van welbehagen dat 
zo’n verstrekkende invloed uitoefent dat het de slagen 
van het lot weerstaat, dat het zelfs overeind blijft bij 
mentale stress en het helpt om deze te boven te komen.’ 
(Tanzi 1909).

De coenesthesiopathieën

Dat de coenesthesie niet altijd zo fier over-
eind blijft als Tanzi in 1909 beschreef, was reeds 
gesignaleerd door Hübner en Reil. Als voorbeeld 
noemden zij koortsrillingen, angst, jeuk, tintelin-
gen, chorea, pica, boulimie, polydipsie, antipathie, 
nostalgie, priapisme, satyriasis, ‘dierlijke opwin-
ding’ en tien verschillende soorten pijn, die alle 
hun weerslag konden hebben op de coenesthesie 
(Hübner 1794). Daarnaast hadden deze auteurs het 
bestaan gesuggereerd van een groep idiopathische 
coenesthetische aandoeningen. Deze werden door 
hen geconceptualiseerd als stoornissen in dat deel 
van het zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor 

de voortgeleiding van de somatosensorische infor-
matie, zonder dat sprake is van een aandoening 
van bijvoorbeeld de viscera of het brein. Aan deze 
groep van idiopathische aandoeningen kenden 
Deny en Camus (1905a) ruim een eeuw later de 
omschrijving ‘coenesthesiopathie’ toe. Bij de 
introductie van de term verwezen zij hoffelijk 
naar de psychiater Ernest Dupré (1862-1921), die dit 
begrip had geopperd en die hierover twee jaar later 
zelf ook zou publiceren (Dupré & Camus 1907).

Deny en Camus verdeelden de groep coenes-
thesiopathieën onder in vier subgroepen, te weten 
a-, hypo-, hyper- en paracoenesthesiopathie (zie 
tabel 1).

tabel 1 Verklarende woordenlijst

Begrip Betekenis

Coenesthesie Het gevoel van lichamelijke existentie, 

als resultante van alle intracorporaal 

gemedieerde lichaamssensaties (Duits: 

Gemeingefühl)

Coenesthesiopathie 

(coenesthopathie)

Een pathologische verandering van 

het gevoel van lichamelijke existentie, 

veroorzaakt door aberrante lichamelijke 

sensaties

Acoenesthesiopathie 

(acenesthesie, totale 

asomatognosie)

Een totale afwezigheid van het gevoel van 

lichamelijke existentie

Hypercoenes - 

thesiopathie

Een hypertrofische verandering van 

het gevoel van lichamelijke existentie, 

veroorzaakt door aberrante lichamelijke 

sensaties

Hypocoenes- 

thesiopathie

Een hypotrofische verandering van 

het gevoel van lichamelijke existentie, 

veroorzaakt door aberrante lichamelijke 

sensaties

Paracoenes-

thesiopathie

Een kwalitatieve verandering van het 

gevoel van lichamelijke existentie, 

veroorzaakt door aberrante lichamelijke 

sensaties

Klinische lykantropie De waanachtige overtuiging te zijn 

veranderd in een wolf, dan wel de 

potentie te hebben in een wolf te 

veranderen

De eerste door hen beschreven casus, van de 
patiënte met ‘algehele insensibiliteit’, was een typisch 
voorbeeld van hypocoenesthesiopathie (verminderde 
coenesthetische gevoelens) of zelfs acoenesthesiopa-
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thie (afwezigheid van coenesthetische gevoelens). De 
tweede casus, van de patiënte die haar lichaam 
beleefde als dat van een hond, een stier of een man, 
was een voorbeeld van hypercoenesthesiopathie (een 
versterking van de coenesthetische gevoelens) of para-
coenesthesiopathie (een kwalitatieve verandering van 
de coenesthetische gevoelens). Hoe indringend deze 
beelden moeten zijn geweest, wordt in het hierna vol-
gende verwoord door twee van onze patiënten.

gevalsbeschrijving

Patiënt A was een 51-jarige secretaresse die 
eerder een post-partumdepressie en een depres-
sieve episode met psychotische kenmerken door-
maakte. Zij werd opgenomen in een psychiatrisch 
ziekenhuis vanwege een sterk verminderde voed-
sel- en vochtinname en een sombere stemming. 
Bij de anamnese vertelde zij dat zij het gevoel te 
leven had verloren en dat haar lichaam, geest en 
emoties niet meer aanwezig waren. Daarnaast 
voelde zij bij het douchen het water niet over haar 
lichaam stromen en voelde zij geen verschil tussen 
warm en koud water. De huid van haar armen 
voelde bij aanraking aan als plastic en ze nam het 
verschil tussen vast en vloeibaar voedsel niet waar. 
Ook had zij niet het gevoel dat vocht en voeding de 
maag bereikten. Hoewel zij zich realiseerde dat dit 
niet kon, wekte dit de sensatie bij haar op alsof 
haar inwendige organen afwezig waren. Ten slotte 
wist ze ’s morgens niet of ze had geslapen en in 
welke positie ze was gaan liggen. Wanneer zij in 
het donker wakker werd, had zij tactiele of visuele 
informatie nodig om haar lichaamspositie te veri-
fiëren.

Bij psychiatrisch onderzoek werd een redelijk 
verzorgde vrouw gezien met een helder bewust-
zijn. Er waren nihilistische wanen met een lichte 
vertraging in het denken. Zij ontkende dat ze hal-
lucinaties had. Er was een sombere stemming met 
een vlak affect. Bij algemeen lichamelijk onder-
zoek, neurologisch onderzoek, bloedonderzoek, 
mri- en eeg-onderzoek werden geen afwijkingen 
gevonden.

Geconcludeerd werd dat het ging om een recidief 
van een depressieve stoornis, met psychotische 
kenmerken in de vorm van een syndroom van 
Cotard (voor een overzicht zie Bleeker en Sno 1983) 
en een acoenesthesiopathie zonder aantoonbare 
organische oorzaak. Patiënte werd behandeld met 
verschillende combinaties van psychofarmaca. 
Uiteindelijk werd een vrijwel restloos herstel 
bereikt bij een combinatie van lithium, quetia-
pine en nortriptyline. Na elf maanden opname 
ging patiënte in goeden doen met ontslag naar 
huis.

Patiënt B was een 26-jarige, goed opgeleide, 
maar werkloze Marokkaanse man die werd opge-
nomen in een psychiatrisch ziekenhuis wegens 
somberheid en psychotische klachten. De voorge-
schiedenis vermeldde dat hij sinds 5 jaar ambulant 
in zorg was bij de ggz wegens somberheid en ver-
bale akoestische hallucinaties. In deze periode was 
hij ook 2 jaar opgenomen in een psychiatrisch zie-
kenhuis, waar destijds een psychotische depressie 
werd vastgesteld. Patiënt werd door ons gezien bij 
zijn tweede psychiatrische opname.

Hij vertelde last te hebben van meerdere 
stemmen in zijn hoofd die hem uitscholden en 
kleineerden en die de controle van hem leken te 
willen overnemen. Daarnaast had hij last van echo 
of reading, hetgeen inhield dat door hem gelezen 
teksten in zijn hoofd hardop werden herhaald. 
Ook had hij enkele malen per week last van tinni-
tus van het linker oor en had hij sinds een jaar spo-
radisch last van geurhallucinaties (meestal een 
brandlucht) en het zien van contouren die hij 
‘aura’s’ noemde (door ons geduid als een corona-
fenomeen).

Ten slotte vertelde hij last te hebben van ver-
anderingen in zijn armen en gelaat. In zijn bele-
ving was de beharing van zijn armen extreem toe-
genomen – hetgeen bij onderzoek geenszins het 
geval bleek te zijn. De veranderingen in het gelaat 
waren voor hem niet zichtbaar wanneer hij in de 
spiegel keek, maar voelbaar als een verharding van 
zijn kaak- en aangezichtsspieren en als een niet 
nader te specificeren ‘verandering’ in de mond-
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holte, die hij in verband bracht met kleine wond-
jes in de mondhoeken. Patiënt vertelde dat hij 
middels een zoektocht op het internet tot de con-
clusie was gekomen dat hij bezig was te verande-
ren in een weerwolf en dat hij daarom moest lijden 
aan lykantropie. Hij toonde zich goed in staat om 
hierop kritisch te reflecteren, hetgeen bleek uit het 
feit dat hij zich hardop afvroeg of lykantropie als 
fenomeen wel verenigbaar is met het natuurwe-
tenschappelijk paradigma.

Bij psychiatrisch onderzoek werden behou-
dens de beschreven akoestische, visuele, olfactori-
sche en somatische hallucinaties aanwijzingen 
gevonden voor somberheid en paranoïdie. Het 
algemeen lichamelijk onderzoek, neurologisch 
onderzoek en bloedonderzoek leverden geen 
afwijkingen op. Een mri-scan van het brein liet 
evenmin afwijkingen zien. Het eeg vertoonde 
evenwel overmatige paroxismale activiteit, die bij 
het gebruik van quetiapine niet vaak wordt gezien. 
De diagnose schizofrenie van het paranoïde type 
werd gesteld met daarbij als bijzonderheid een kli-
nische lykantropie. Omdat patiënt een behande-
ling met clozapine van de hand wees en het eeg 
bovendien mogelijk epileptische activiteit liet 
zien, kreeg hij een combinatie van quetiapine en 
valproïnezuur voorgeschreven. Hieraan werd in 
een latere fase nog imipramine toegevoegd, van-
wege persisterende somberheid. Hierop herstelde 
hij in 7 maanden tijd voldoende om met ontslag te 
kunnen naar huis. De symptomen waren op dat 
moment naar de achtergrond verdwenen, maar 
nog steeds aanwezig.

discussie

De reden om beide patiënten te beschrijven, 
is om te demonstreren dat bizarre lichamelijke 
klachten, zoals beschreven door Deny en Camus, 
ook vandaag de dag nog steeds voorkomen en kun-
nen leiden tot significante veranderingen in het 
gevoel van lichamelijke existentie en persoonlijke 
identiteit. Patiënt A voldoet met haar negatieve 
somatische belevingen aan Deny’s en Camus’ kli-
nische beschrijving van de acoenesthesiopathie, in 

de literatuur ook wel aangeduid als ‘acenesthesie’ 
(Foerster 1903) of totale asomatognosie (Arzy e.a. 
2006; Blom 2010). Het beeld van patiënt B is com-
plexer, maar aangaande de somatische belevingen 
lijkt bij hem sprake te zijn geweest van een hyper- 
of paracoenesthesiopathie.

figuur 1  Lykantropie, zoals voorgesteld door de Duitse cartograaf en 

kosmograaf Sebastian Münster (1488-1552) (Bron: Münster 

1555)

Gezien het spontaan door hem gemelde 
gevoel te veranderen in een weerwolf valt dit beeld 
ook te duiden als een geval van klinische lykantro-
pie. Deze term – van het Griekse lukos (wolf) en 
anthropos (mens) – verwijst naar de waan te veran-
deren in een weerwolf. Het adjectief ‘klinische’ 
dient om een onderscheid aan te geven met de 
lykantropie uit mythologische overleveringen, die 
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staat voor een fysieke metamorfose van een per-
soon in een wolf en terug (Garlipp e.a. 2004; Rob-
bins 1959). In de hedendaagse literatuur zijn niet 
meer dan enkele tientallen gevalsbeschrijvingen 
te vinden van klinische lykantropie (Moselhy 
1999), maar mogelijk betreft het een ondergerap-
porteerd fenomeen. Bovendien blijkt uit de gepu-
bliceerde beschrijvingen niet altijd even duidelijk 
dat coenesthetische belevingen ten grondslag 
kunnen liggen aan de waan te veranderen in een 
weerwolf, zoals bij patiënt B het geval was.

Het concept coenesthethische schizofrenie

Het in de Nederlandse psychiatrie vigerende 
diagnostische systeem, de Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (dsm, apa 2000), laat 
weinig ruimte voor specifieke klinische diagnosen 
zoals deze (Sommer e.a. 2005). Op basis van de dsm 
beperkt de differentiaaldiagnose zich in gevallen 
als deze tot schizofrenie, depressieve stoornis met 
psychotische kenmerken en – bij een geïsoleerd 
voorkomen van bizarre lichamelijke klachten – 
body dismorphic disorder. De International Classifica-
tion of Diseases (icd, who 1992), daarentegen, kent 
een – niet nader uitgewerkte – diagnostische cate-
gorie Cenesthopathic schizophrenia, als subgroep van 
de categorie Other schizophrenia.

Deze categorie werd in 1957 geconceptuali-
seerd door de Duitse psychiater Gerd Huber, onder 
de naam coenästhetische Schizophrenie (Huber 1957, 
1992). Met de introductie ervan vestigde Huber de 
aandacht op het veelvuldig voorkomen van bizarre 
lichamelijke gewaarwordingen onder personen 
met een klinische diagnose schizofrenie. In zijn 
eerste publicatie over dit onderwerp stelde hij dat 
18% (uit een groep van 223 patiënten met schizofre-
nie) voldeed aan de criteria van het coenestheti-
sche subtype (Huber 1957).

De laatste jaren mag Hubers subcategorie 
rekenen op een hernieuwde belangstelling 
(Jenkins & Röhricht 2007; Röhricht & Priebe 2002; 
Somburg & Steinberg 2008; Sommer e.a. 2005). 
Hoewel de validiteit ervan zeker niet onbetwist is 
(Blom 2003; Jenkins & Röhricht 2007), dwingt het 

gebruik ervan om bij de anamnese gericht te infor-
meren naar bizarre lichamelijke belevingen. Dit 
komt de klinische diagnostiek ten goede en het 
kan richtinggevend zijn voor aanvullend onder-
zoek.

De lotgevallen van Deny’s en Camus’ 
coenesthesiopathieën

Door recente ontwikkelingen op het gebied 
van het beeldvormend onderzoek genieten de 
coen esthesiopathieën voor het eerst in 100 jaar 
weer een – bescheiden – belangstelling van onder-
zoekers en clinici. Wat is er in de afgelopen 100 jaar 
met het concept gebeurd?

De centrale rol die het begrip ‘coenesthesie’ 
gedurende de 19de eeuw had vervuld, leek te zijn 
uitgespeeld rond het moment waarop Deny en 
Camus het begrip ‘coenesthesiopathie’ introdu-
ceerden. Enkele neurologen, onder wie de Frans-
man Pierre Bonnier (1861-1918) en de eerder 
genoemde Dupré, betwistten in de vakbladen 
rond 1905 de door Deny en Camus voorgestelde 
terminologie (Bonnier 1905; Dupré & Camus 1907). 
Maar kort hierna leek niemand zich meer om het 
begrip of de terminologie te bekommeren. Een 
belangrijke reden hiervoor was dat het begrip 
‘coen esthesie’ voor sommigen zo’n brede beteke-
nis had gekregen en het op zoveel verschillende 
manieren werd geoperationaliseerd, dat het voor 
wetenschappelijke doeleinden niet goed bruik-
baar was. Een tweede reden was dat noch voor de 
coenesthesie, noch voor de coenesthesiopathieën 
een welomschreven neurobiologisch correlaat 
bekend was, terwijl dit voor verschillende andere 
somatosensorische functies inmiddels wel het 
geval was, zoals de pijnpunten van Von Frey (1894) 
en de nociceptie (Sherrington 1906).

Zoals de Amerikaanse psycholoog Edwin 
Boring (1886-1968) opmerkte, werd het Gemeinge-
fühl vanaf de eeuwwisseling vervangen door een 
analyse van zijn samenstellende delen (Boring 
1942). Het wetenschappelijk onderzoek richtte 
zich op deze samenstellende delen en verloor daar-
bij het eerdere overkoepelende concept van de 
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coen esthesie uit het oog. Met de komst van de 
dsm en andere classificatiesystemen in de psychi-
atrie verloren ook clinici het concept uit het oog, 
simpelweg doordat het hierin geen plaats had 
gekregen. Huber vormde hierop met zijn concep-
tuele en empirisch-wetenschappelijke werk 
decennia lang een van de weinige uitzonderingen. 
Met de opkomst van het beeldvormend onderzoek 
van het brein is hier nog maar betrekkelijk recent 
enige verandering in gekomen.

Neuropathologische correlaten

Aangezien de pariëtaalkwab en de thalamus 
een belangrijke rol spelen bij de representatie van 
het lichaamsschema, ligt het voor de hand om hier 
– en in de verbindende wittestofbanen – een neu-
robiologisch correlaat van de coenesthesiopa-
thieën te vermoeden. Studies met functionele 
beeldvormende technieken suggereren dat dit 
inderdaad het geval is. Arzy e.a. (2006) vonden bij 
een patiënte met acoenesthesiopathie cir-
cumscripte afwijkingen in de premotorische en 
motorische cortex, terwijl Bär e.a. (2002) afwijkin-
gen vonden in de precuneus en de supplementaire 
sensorische cortex (ook wel somatosensorische 
associatiecortex genoemd) bij een patiënt met 
pijnlijke somatosensorische hallucinaties. Ook 
laat functioneel beeldvormend onderzoek zien dat 
bij somatosensorische hallucinaties en vergelijk-
bare, artificieel opgewekte lichaamssensaties 
dezelfde delen van de primaire en secundaire 
somatosensorische cortex worden geactiveerd (Bär 
e.a. 2002; Shergill e.a. 2001). Deze laatste bevinding 
biedt een aantrekkelijke verklaring waarom coen-
esthetische hallucinaties door de patiënt als ‘echt’ 
kunnen worden ervaren (Sommer e.a. 2005).

Dat het raadsel van de coenesthesiopathieën 
hiermee niet is opgelost, blijkt alleen al uit het feit 
dat de betreffende studies een bescheiden omvang 
hebben. Desalniettemin mogen deze als een voor-
zichtige bevestiging worden gezien van de betrok-
kenheid van de somatosensorische cortex. Daar-
naast bestaan aanwijzingen uit structureel 
beeldvormend onderzoek dat laesies in de premo-

torische cortex van de linker of rechter hemisfeer 
en in de supplementaire sensorische cortex kun-
nen leiden tot een gestoorde lichaamsrepresenta-
tie (Arzy e.a. 2006). Hoe belangrijk deze hersenge-
bieden zijn voor het zelfgevoel en het bewustzijn 
wordt prachtig verwoord in The Feeling of What 
Happens door de bekende Portugees-Amerikaanse 
neuroloog Antonio Damasio (1999). Zonder de 
begrippen ‘coenesthesie’ en ‘coenesthesiopathie’ 
te noemen giet Damasio het gedachtegoed van 
Hübner, Reil, Dupré, Camus en Deny in dit boek 
in een nieuw jasje en laat hij zien hoezeer het 
gevoel van lichamelijke existentie wordt bepaald 
door het milieu interne.

Consequenties voor de klinische praktijk

Voor de klinische praktijk heeft dit als conse-
quentie dat men, zeker bij langer bestaande en 
medicatieresistente coenesthesiopathieën, beeld-
vormend onderzoek dient aan te vragen. Wanneer 
dit aanwijzingen oplevert voor structurele afwij-
kingen in de vorm van een of meerdere kleine her-
seninfarcten, dan dient nader onderzoek plaats te 
vinden naar een eventuele oorzaak hiervan en 
dient antistolling te worden voorgeschreven. Ook 
dient een eeg te worden aangevraagd teneinde een 
focale status epilepticus uit te sluiten. Hoewel bij 
patiënt B geen sprake was van een status epilepti-
cus, werd wel degelijk verhoogde paroxismale 
activiteit gevonden die niet goed kon worden ver-
klaard aan de hand van het medicatiegebruik. De 
therapeutische implicaties behelzen in dergelijke 
gevallen een proefbehandeling met een anti-epi-
lepticum. In het geval van patiënt B bleek de addi-
tie van valproïnezuur te resulteren in een afname 
van de klachten. Wanneer het aanvullend onder-
zoek geen aanwijzingen oplevert voor een behan-
delbare somatische oorzaak, dan kunnen de coen-
esthesiopathieën – al naar gelang het coloriet van 
het klinische beeld – worden behandeld als een 
psychotische stoornis of een stemmingsstoornis 
met psychotische kenmerken.
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conclusie

Het conceptuele werk van de Duitse psychia-
ter Gerd Huber en de bevindingen van hedendaags 
beeldvormend onderzoek geven aanleiding voor 
een herwaardering van de begrippen coenesthesie 
en coenesthesiopathie. Bij bizarre en onbegrepen 
lichamelijke klachten dienen de coenesthesio-
pathieën te worden opgenomen in de differen-
tiaaldiagnose. Zeker bij langer bestaande en  
medicatieresistente coenesthesiopathieën dient 
beeldvormend onderzoek van het brein plaats te 
vinden, aangevuld met een eeg, teneinde behan-
delbare somatische aandoeningen aan te tonen 
dan wel uit te sluiten.
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summary

The cenesthesiopathies – J.D. Blom, A. Neven, Y. Aouaj, B. Jonker, H.W. Hoek –
background Up till a century ago the classic concepts of cenesthesis and cenesthesiopathy 
played a major role in the conceptualisation of aberrant somatosensory sensations and disturbances 
in the sensation of physical existence. Although these concepts are considered obsolete by a number 
of authors, the conceptual work of the German psychiatrist Gert Huber and the results of modern 
neuroimaging studies point to the need for a re-evaluation of the concepts cenesthesis and 
cenesthesiopathy.
method Background information was obtained from PubMed, Embase and the medical 
historical literature. By way of illustration, two cases are presented: the first is a female patient 
with a strongly diminished sense of physical existence (hypocenesthesiopathy) and the second is 
a male patient with such pronounced somatosensory sensations that he believed he was being 
transformed into a werewolf (hypercenesthesiopathy, clinical lycanthropy).
results On the basis of the literature and the two case studies, it is shown that the concepts 
of cenesthesis and cenesthesiopathy may be helpful in the conceptualisation of disorders of the 
sensation of bodily existence brought about by aberrant somatosensory sensations.
conclusion In the cases of peculiar and unexplained physical symptoms, the 
cenesthesiopathies should be part of the differential diagnosis. Particularly if patients have long-
lasting, medication-resistant forms of cenesthesiopathy, it is strongly recommended that such 
patients undergo neuroimaging and are given an EEG so that treatable somatic conditions can 
either be demonstrated or ruled out.
[tijdschrift voor psychiatrie 52(2010)10, 695-704]
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