
Fenomenologie

Bij hallucinaties gaat het om een zintuiglijke ervaring, met de

realiteitswaarde van een reële waarneming, in de afwezigheid

van een externe stimulus. Deze zintuiglijke ervaring staat niet

onder bewuste controle van de waarnemer. Hallucinaties die-

nen onderscheiden te worden van drie andere ervaringscate-

gorieën. In de eerste plaats zijn er de sensoriële vervormingen

waarbij het waargenomen object wel aanwezig is maar in

intensiteit en/of kwaliteit anders beleefd wordt. Daarnaast zijn

er de illusies, waarbij er wel een stimulus aanwezig is maar

deze stimulus verkeerd wordt waargenomen. Tenslotte zijn er

de pseudo-hallucinaties waarbij de patiënt zich ervan bewust

is dat zijn zintuiglijke ervaring niet veroorzaakt wordt door een

objectief waarneembare externe stimulus.

Hallucinaties kunnen voorkomen in elk van de zintuiglijke

modaliteiten: ze kunnen visueel, auditief, olfactorisch, gusta-

toir of tactiel zijn. Auditieve hallucinaties zijn het meest fre-

quent en kunnen verschillende vormen aannemen: meestal

bestaan ze uit bonken, gefluister, gefluit, gesproken taal of

“stemmen” (11). Wanneer het gaat om stemmen, maakt

men onderscheid tussen drie categorieën: stemmen in de

tweede persoon die met de patiënt communiceren (deze

categorie komt het meest voor bij melancholie), stemmen

die over de patiënt spreken in de derde persoon, en 

stemmen die opdrachten of instructies geven (bevelshalluci-

naties). Dit laat vermoeden dat het neuraal systeem voor

auditieve spraakperceptie betrokken is bij het ontstaan van

auditieve hallucinaties (12, 13).
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Twee elementen vallen op in de symptomatologie van schizofrene patiënten. Enerzijds ontbreken bij schizofrene patiënten

bepaalde aspecten van het normale functioneren, de zogenaamde negatieve symptomen (b.v. emotionele en sociale 

vervlakking). Anderzijds vertonen schizofrene patiënten bepaalde symptomen die bij gezonde individuen ontbreken, de 

positieve symptomen, (b.v. hallucinaties en wanen). Hallucinaties behoren tot de meest voorkomende positieve symptomen.

De klassieke definitie van hallucinaties verwijst naar zintuiglijke waarnemingen (visueel, auditief, tactiel, olfactorisch, 

gustatoir) in afwezigheid van zintuiglijke stimulatie.

Binnen de schizofrene populatie worden vooral auditieve hallucinaties frequent geobserveerd: ze worden gerapporteerd

door 50 tot 80% van de patiënten (1). Bij sommige patiënten treden hallucinaties enkel op tijdens de acute psychotische

episodes, terwijl anderen er voortdurend last van hebben (2). In beide gevallen is er echter frequent sprake van hinder en

impact op het functioneren.
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Recent onderzoek toont aan dat de wijze waarop auditieve hal-

lucinaties ervaren worden wel verschillend is bij schizofrene

patiënten die herhaaldelijk lijden aan auditieve hallucinaties,

en niet-patiënten die occasioneel auditieve hallucinaties erva-

ren. Pennings en Romme (19) gingen na hoe auditieve hallu-

cinaties ervaren worden in drie subjectgroepen (een groep

schizofreniepatiënten die stemmen horen, een groep dissoci-

atieve patiënten die stemmen horen, en een groep niet-

patiënten die stemmen horen). Uit hun bevindingen bleek dat

de formele kenmerken van de auditieve hallucinaties niet fun-

damenteel verschillen in de drie groepen. De invloed van de

stemmen op de personen verschilt wel duidelijk bij patiënten

en niet-patiënten. Alleen al de overwegend negatief ervaren

inhoud van de stemmen en de angst voor de stemmen maken

dat de patiënten zich onderscheiden van de niet-patiënten-

groep. Auditieve hallucinaties worden nochtans niet altijd als

negatief ervaren (20). Bij sommige patiënten zorgen halluci-

naties voor relaxatie, gezelschap, bescherming en hogere

werkprestatie. Patiënten die het optreden van hallucinaties

konden voorspellen, doordat ze gekoppeld zijn aan interne

antecedenten zoals gemoedstoestand, beoordelen hun 

hallucinaties vaker positief.

Cognitieve processen en hallucinaties

De meest vruchtbare cognitieve benadering van auditieve

hallucinaties gaat uit van de observatie dat auditieve halluci-

naties overeenkomst vertonen met de universele ervaring

van inner speech (het verbaliseren van de eigen interne

gedachten). Dit zou betekenen dat het bij hallucinaties gaat

om normale interne cognitieve gebeurtenissen die foutief

toegeschreven worden aan een externe bron. Van Den Bosch (21):

“het gaat bij hallucinaties om interpretatiefouten, niet om

waarnemingsstoornissen”.

In het algemeen gaat men ervan uit dat auditieve hallucinaties

optreden doordat inner speech foutief wordt waargenomen als

afkomstig van een externe bron. Sommigen stellen dat deze

misattributie het gevolg is van de invloed van hogere-orde-

processen. Anderen betogen dat stoornissen in de spraak-

productie en -perceptiemechanismen aan deze misattributie

ten grondslag liggen.

De biologie van hallucinaties

Inner speech

De stelling dat auditieve hallucinaties hun oorsprong vinden in

een misattributie van inner speech, en dus in defecten in het

spraakproductie mechanisme, wordt ondersteund door de

observatie dat auditieve hallucinaties, net zoals normaal 

denken en inner speech, vaak gepaard gaan met 

subvocalisatie of bewegingen van de spraakmusculatuur.

Motoriek

Verschillende auteurs stelden een verhoogde kin- en lipacti-

viteit vast bij patiënten met hallucinaties (29-31). Ook subvo-

cale spraak werd herhaaldelijk geregistreerd tijdens het optre-

den van hallucinaties (29, 32). Inouye en Shimizu (33) obser-

veerden in hun EMG-studie niet alleen een verhoogde activiteit

van de spraakspieren tijdens hallucinaties maar stelden even-

eens vast dat er een verband bestond tussen de duur, de

intensiteit en de aanvang van deze motorische activiteit en res-

pectievelijk de duur, de luidheid en het begin van de auditieve 

hallucinaties.

Ten gevolge van dit verband tussen auditieve hallucinaties,

subvocalisatie, spraakmotoriek en inner speech, worden

auditieve hallucinaties gezien als een stoornis in taalfunc-

ties. Heel wat onderzoek i.v.m. auditieve hallucinaties spitst

zich dan ook toe op de hersenregio’s betrokken bij spraak-

productie en -perceptie.

Lateralisatie.

Over de lateralisatie van het deficit zijn de meningen verdeeld.

Sommigen stellen dat zowel de linker als de rechter hemisfeer

betrokken kunnen zijn bij het ontstaan van hallucinaties.

Meestal wordt evenwel aangenomen (41-43) dat de dominan-

te linker hemisfeer gespecialiseerd is in taalproductie en 

-analyse zodat auditieve hallucinaties daar hun oorsprong 

zouden vinden. Deze aanname wordt ondersteund door de

resultaten van dichotische luisterexperimenten. In dergelijke
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patiënten met hallucinaties.
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herhaaldelijk geregistreerd
tijdens het optreden van

hallucinaties.

Auditieve hallucinaties worden meestal geassocieerd met psychische

stoornissen, in het bijzonder met schizofrenie. Binnen de schizofrene

populatie zijn auditieve hallucinaties effectief zeer frequent: ze treden

op bij 74% van de acute schizofrene patiënten (14). Auditieve halluci-

naties komen evenwel ook frequent voor in de normale populatie. Dit

werd voor het eerst aangetoond door Sidgewick (15). Zijn studie met

gezonde proefpersonen (7.717 mannen en 7.599 vrouwen) toonde aan

dat 7,8% van de mannen en 12% van de vrouwen minstens één hallu-

cinatoire ervaring hadden meegemaakt, meestal tussen 20- en 29-jarige

leeftijd. Meer recente studies kwamen tot een zelfde conclusie. Posey

en Losch (16) stelden vast dat binnen een groep van 375 studenten

71% minstens 1 auditieve hallucinatie rapporteerde terwijl Barrett en

Etheridge (17) vaststelden dat binnen een studentenpopulatie 60% 

van de ondervraagden aangeeft 1 à 2 keer per jaar hun naam te horen

en dit onder verschillende omstandigheden. Romme en Escher (18) 

kwamen tot eenzelfde besluit.
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Voorwaarde voor de langdu-
rig effectiviteit van antipsy-
chotica is het instellen van
een aangepaste onder-
houdsbehandeling zodra de
acute psychotische episode
voorbij is.

experimenten wordt aan elk oor verschillende auditieve infor-

matie aangeboden. De patiënten dienen dan te rapporteren

wat ze horen. Standaard stelt men vast dat de informatie aan-

geboden aan het rechteroor en dus aan de linker hemisfeer

(ten gevolge van de kruising van de gehoorbanen), wordt

gepercipieerd, zeker bij rechtshandigen. Het overwicht van het

rechter oor/linker hemisfeer is afgezwakt bij patiënten die

gevoelig zijn voor auditieve hallucinaties (44, 45). Deze

afzwakking correleert met de ernst van het symptoom.

Betrokken hersenregio’s

De observaties bevestigden de eerdere vaststelling dat inner

speech geassocieerd is met activiteit in de linker inferieure

frontale regio. In de auditieve verbale inbeeldings-conditie

traden er wel duidelijke verschillen op tussen de verschillende

subjectgroepen: hallucineerders onderscheiden zich van

controlepersonen en niet-hallucineerders door een vermin-

derde activiteit in de rostrale SMA (superieure motor area,

figuur 1) en de linker midden temporale gyrus en een 

toegenomen activiteit in de rechter STG (superieure temporale

gyrus, figuur 1).

De meeste bevindingen wijzen op de rol van de superieure

temporale gyrus in de pathogenese van hallucinaties bij schi-

zofrene patiënten. Dit bevestigt ook het model waarin

beweerd wordt dat het mechanisme betrokken bij het ont-

staan van hallucinaties, beïnvloed wordt door dezelfde her-

sengebieden die instaan voor taalverwerking. De gestoorde

activiteit in de temporale gyri ligt vermoedelijk aan de basis

van de attributie van inner speech aan een externe bron.

Diepere hersenstucturen zouden eveneens en rol spelen bij

het ontstaan en de modulatie van auditieve hallucinaties.

Neurotransmitters: dopamine-D2-receptoren

De relatie tussen overdreven dopaminetransmissie en positieve

symptomen wordt dikwijls als vanzelfsprekend verondersteld

(63). Toch konden de meeste PET- en SPECT-studies met 

D2-selectieve-ligands, tot voor kort geen afwijkende bindingen

detecteren in acute psychotische patiënten (64, 65). 

Recent slaagden Abi-Dargham e.a. (66) daar wel in. In deze

studies werd echter geen relatie vastgesteld tussen D2-binding

en de ernst van de hallucinaties of andere positieve 

symptomen (65-67).

In verschillende corticale gebieden stelde men een lagere

GABAA-binding vast bij schizofrene patiënten, vergeleken met

een groep gezonde controlepersonen (68).

Behandeling van hallucinaties 
bij schizofrene patiënten

Antipsychotica

Antipsychotische medicatie vormt de hoeksteen in de behan-

deling van psychotische stoornissen. Wanneer patiënten een

acute psychotische episode doormaken, dient men dan ook

in eerste instantie antipsychotische medicatie toe. Zowel de

klassieke als de nieuwe antipsychotica blijken in de meer-

derheid van de gevallen inderdaad effectief voor het onder-

drukken van positieve symptomen, waaronder hallucinaties.

Voorwaarde voor de langdurig effectiviteit van antipsychotica

is het instellen van een aangepaste onderhoudsbehandeling

zodra de acute psychotische episode voorbij is. De wijze

waarop antipsychotica auditieve hallucinaties onderdrukken

is onduidelijk. Antipsychotica werken immers nooit selectief

in op auditieve hallucinaties maar steeds op de volledige

cluster van positieve symptomen.

Een minderheid van de psychotische patiënten reageert even-

wel niet op antipsychotische medicatie: 10% à 15% van de 

eerste-episode-patiënten is therapieresistent na 1 jaar (71). 

Dit aantal loopt op tot ongeveer 30% bij patiënten die meerdere

psychotische episoden hebben doorgemaakt. De kans op het

ontstaan van therapieresistentie stijgt naarmate de duur van

de onbehandelde psychose toeneemt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat hallucinaties bij een

aanzienlijk deel van de patiënten (25-30%) chronisch aanwe-

zig zijn ondanks een aangepaste behandeling met neurolep-

tica (72, 73). In België werd recent vastgesteld dat in een

populatie van 840 opgenomen, voor het merendeel chroni-

sche psychotische patiënten, 47,2% leed aan één of andere

vorm van hallucinaties ondanks de toediening van 

aangepaste medicatie.

Figuur 1: 
Hersenregio’s betrokken
bij inner speech.Supplementary motor area

Middle temporal gyrus

Superior 
temporeal

gyrus
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Psychotherapie

De laatste jaren stijgt vooral de interesse in een cognitief-

gedragstherapeutische benadering van psychotische patiënten.

Onderzoek naar de werkzaamheid van deze benadering evalueer-

de steeds de effectiviteit van de combinatie van cognitieve

gedragstherapie en een behandeling met antipsychotica. 

Deze combinatie blijkt bijzonder effectief te zijn, maar er zijn geen

gegevens bekend over de werkzaamheid van de cognitief-gedrag-

therapeutische benadering zonder farmacologische behandeling.

Exposure/focusing

Deze techniek zet patiënten ertoe aan zich te concentreren op

hun hallucinatie-ervaringen. Hierdoor stijgt hun gevoel van

controle over het optreden van de hallucinaties wat aanleiding

kan geven tot een reductie van de negatieve gevoelens 

geassocieerd met de hallucinaties.

Operante conditionering.

De effectiviteit van operante conditioneringtechnieken bij de

behandeling van auditieve hallucinaties is vrij beperkt.

Counterstimulatie

Er bestaan twee opvattingen ter verklaring van de effectiviteit

van technieken gebaseerd op counterstimulatie. Enerzijds

gaat men ervan uit dat de impact van hallucinaties vermindert

omdat de aandacht van de patiënt gericht wordt op rivalise-

rende stimuli. Anderzijds stelt men dat de counterstimulatie

interfereert met de processen betrokken bij de productie van

hallucinaties.

Coping skills enhancement

Patiënten ontwikkelen zelf strategieën om het optreden van

auditieve hallucinaties te reduceren of draaglijker te maken

(86-90). Hun strategieën kunnen ondergebracht worden in

drie categorieën. In de eerste plaats zijn er gedragsverande-

ringen zoals gaan liggen, joggen, zich terugtrekken, tv-kijken,

muziek beluisteren enz. Daarnaast trachten patiënten de sen-

sorische instroom te veranderen door te slapen, te ontspan-

nen, te mediteren, met iemand te praten enz. Tenslotte wordt

er ook gebruik gemaakt van cognitieve strategieën zoals het

negeren van de auditieve hallucinaties, de geest leegmaken

van alle gedachten, de stemmen terugroepen, redeneren met

de auditieve hallucinaties enz.

Cognitieve therapie

De cognitieve gedragstherapie tracht disfunctionele gevoelens

en gedragingen te reduceren door veranderingen aan te 

brengen in verkeerde gedrags- en denkpatronen die het gevolg

zijn van voorafgaande leerervaringen. Dit impliceert dat cogni-

tieve therapie ervan uitgaat dat de inhoud van hallucinaties

niet zinloos is maar ergens gerelateerd is aan de persoonlijke

geschiedenis van de patiënt. Binnen de cognitieve gedragsthe-

rapie wordt dan ook veel aandacht besteed aan een gedetail-

leerde analyse van de auditieve hallucinaties (91). Het doel

van de therapie is ongewenst gedrag te doen afnemen, door

nieuw gedrag aan te leren.

Conclusie

Antipsychotische medicatie vormt de hoeksteen van de

behandeling van auditieve hallucinaties. In de meerderheid

van de gevallen blijken antipsychotica inderdaad effectief

voor het onderdrukken van positieve symptomen waaronder

hallucinaties. Ondanks een aangepaste behandeling met

neuroleptica blijven auditieve hallucinaties evenwel aanwezig

bij 25 à 30% van de psychotische patiënten. Deze vaststel-

ling leidde tot een sterke interesse in complementaire en/of

alternatieve psychotherapeutische behandelingen. Vanuit

verschillende scholen werden behandelingsvoorstellen gefor-

muleerd maar enkel de cognitief-gedragstherapeutische

benadering blijkt effectief. Bijkomend onderzoek blijft echter

noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen van de 

mogelijkheden en beperkingen van deze benadering.
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Conclusie

Auditieve hallucinaties behoren tot de meest frequent

gerapporteerde psychotische symptomen. Vrij algemeen

wordt aangenomen dat auditieve hallucinaties hun oor-

sprong hebben in de universele ervaring van inner speech.

Indien deze inner speech foutief wordt toegeschreven aan

een externe bron, worden de eigen gedachten ervaren als

afkomstig van buitenaf wat aanleiding geeft tot een halluci-

natoire ervaring. Zowel hogere-orde-processen als commu-

nicatiestoornissen tussen de systemen betrokken bij

spraakproductie en -perceptie worden als oorzaak van deze

verkeerde attributie naar voor geschoven.

De beeldvormingstudies bevestigen de rol van inner speech

bij het tot stand komen van auditieve hallucinaties: tijdens

auditieve hallucinaties treedt er steeds activiteit op in de

hersengebieden betrokken bij inner speech (linker inferieu-

re frontale cortex). Hallucinatoire ervaringen ontstaan even-

wel enkel wanneer deze hersenactiviteit samengaat met ver-

stoorde activiteit in de gebieden die betrokken zijn bij de

waarneming en het bepalen van de oorsprong van inner

speech (temporale cortex en SMA). Dit wijst er effectief op

dat niet de inner speech op zich maar wel de attributie van

die inner speech problematisch is.

Hoewel er nog geen eenduidig verband werd vastgesteld

tussen D2-binding en de ernst van hallucinaties vormt 

antipsychotische medicatie toch de hoeksteen voor de

behandeling van auditieve hallucinaties. In de meerderheid

van de gevallen is deze behandeling effectief. Als aanvulling

bij de behandeling met antipsychotica wordt in toenemende

mate gebruik gemaakt van de cognitief-gedragstherapeuti-

sche benadering. Met deze benadering worden eveneens 

positieve resultaten bekomen.

Referenties op aanvraag
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De 10 geboden voor contact 

en communicatie met Alzheimerpatiënten

• Ga dicht bij de persoon staan

• Zeg zijn naam

• Raak zijn lichaam aan

• Ga voor hem staan op gelijke hoogte

• Maak oogcontact

• Spreek traag en duidelijk

• Gebruik eenvoudige, concrete woorden en zinnen

• Benadruk uw woorden met gebaren en aanrakingen

• Deel niet meer dan één boodschap per keer mee

• Gebruik affirmatieve uitspraken en houdingen

Vlaamse Alzheimerliga vzw

bio-Selenium®

Cellulaire 
anti-oxidatieve 
micronutriënten

Selenium, Zink, 
vitaminen C & E

ß caroteen

Departement Oligotherapie UNDA®
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