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Pediatric Condition Falsification (PCF), ook wel het

spiegel bij. De slachtoffers staan onder continue

Münchhausen by Proxysyndroom genoemd, is een

druk en bedreiging van de pleger, die hen straft als

vorm van kindermishandeling waarbij een volwas-

ze zich niet zo gedragen als hen is ingefluisterd.

sene lichamelijke, psychische of sociale afwijkingen

Kinderen zijn opvallend gehoorzaam aan de

Ernstige lichamelijke en psychische schade, in

en ziekten bij een kind veroorzaakt, verergert of

moeder – maar die gehoorzaamheid is ingegeven

het uiterste geval zelfs de dood. Dat kan het re-

verzint om aandacht van artsen en omgeving te

door een verlammende angst. Vaak staat de

sultaat zijn van Pediatric Condition Falsification

krijgen. Dat gebeurt o.a. door het kind te vergiftigen

moeder tijdens onderzoeken zo opgesteld dat de

(PCF), een vorm van kindermishandeling waarbij

met medicijnen of door het te besmetten met

arts haar niet kan zien, maar het kind wel. Zo kan zij

de moeder haar kind ziek maakt om zo zelf aan-

ziekmakende bacteriën.

het kind door het te gebaren laten weten wat het

dacht te krijgen van medisch personeel. Een kind

In 90-95% van de gevallen is de moeder van het

wel of niet moet doen. Het kind heeft een zenuw-

dat slachtoffer is van PCF heeft zo snel mogelijk

kind de pleger. Soms is het een oma, babysitter of

achtige en afwachtende houding. De moeder doet

hulp nodig. Tijdig signaleren is van groot belang,

iemand van het medisch personeel zelf. Het komt

steevast het woord voor het kind.

maar dat moet heel weldoordacht gebeuren. Een

maar een enkele keer voor dat het de vader is.

onterechte verdenking of zelfs beschuldiging

Volgens de huidige cijfers worden er jaarlijks gemid-

Tegenover artsen voelen kinderen zich vaak

Patries Worm,

heeft ernstige consequenties voor het gezin. Bij

deld zestig kinderen ziek gemaakt door een ouder,

schuldig, wat het extra moeilijk maakt om een arts

kinder-/vertrouwens arts

een vermoeden van PCF is goede samenwerking

maar vermoed wordt dat het er eigenlijk meer zijn.

in vertrouwen te nemen. Zelden zie je een kind dat

gespecialiseerd in PCF

met welingelichte professionals onontbeerlijk.

Plegers zijn moeilijk te ontmaskeren en slachtoffers

zélf aangeeft dat het wordt gedwongen om sympto-
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durven niks te zeggen. Gemiddeld zitten er 22

men na te bootsen. Sommige kinderen zijn zó

maanden tussen een melding van een vermoeden

gebrainwasht, dat ze zelf gaan geloven dat ze ziek

en het stellen van de diagnose.

zijn. Het kind verliest langzaam maar zeker de eigen

Ziekmakende
ouders
Pediatric condition
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identiteit. Het heeft geen zeggenschap meer over
De slachtoffers

het eigen lichaam. De ellendige situatie waar het

De gevolgen voor de slachtoffers van PCF zijn

kind in verkeert, leidt vaak tot gedragsproblemen

groot. Zij lopen (ernstig) psychisch en/of lichamelijk

zoals agressie of juist sociale teruggetrokkenheid,

letsel op. Ongeveer 7% van hen ervaart lange-

angst, depressie en psychosomatische klachten. Er

termijn-gevolgen of raakt gehandicapt. Ze kampen

is weinig tot geen gevoel meer van eigenwaarde.

vaak met hechtingsproblematiek, verlatings- of

Dat kan zo dramatisch aflopen dat het kind op een

bindingsangst en posttraumatische stressstoornis.

gegeven moment zelfs een doodswens ontwikkelt.

Geschat wordt dat er jaarlijks zo’n vijf kinderen
overlijden ten gevolge van PCF. Vaak zijn dat jonge,

De plegers

kwetsbare kinderen van tussen de nul en de twee

Patries Worm, een kinder-/vertrouwensarts die

jaar. Er zijn een aantal ziekteverschijnselen die bij

gespecialiseerd is in PCF en die daar promotie-

PCF vaak worden nagebootst. Bij baby’s gaat het

onderzoek naar doet aan de Erasmus Universiteit te

dan met name om epilepsie, ondervoeding,

Rotterdam, vertelt dat de plegers van PCF meestal

verstikking, infecties en vergiftiging. Meer in het

mensen zijn die als kind zelf affectief zijn verwaar-

algemeen komen daar uitslag, koorts, bloedingen,

loosd, of die een hechtingsstoornis hebben. Ook

diarree, overgeven en problemen met de suiker-

was er vaak sprake van andere vormen van
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kindermishandeling in hun eigen jeugd. Uit

arts van tevoren heeft aangegeven dat de kans dat

voor dat kinderen uit hetzelfde gezin een soortge-

middel van een anoniem casusoverleg. Ouders

gesprekken die Worm gevoerd heeft met een groep

ze gezondheidswinst zullen opleveren voor het kind

lijke onverklaarbare medische voorgeschiedenis

zomaar confronteren met het vermoeden van PCF

overlevers van PCF van tussen de 40 en de 60 jaar

minimaal is. Waar een ‘gewone’ (over)bezorgde

hebben. Het is belangrijk dat zulke waarnemingen

kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid

oud, blijkt dat zij vrijwel allemaal de pleger als zeer

ouder zulke ingrijpende onderzoeken alleen zou

goed gedocumenteerd worden, aldus Worm. Niet

van het kind of de ouder zelf. Altijd staat veiligheid

dominant hebben ervaren.

toestaan als ze absoluut noodzakelijk zijn, zal

om een voorbarig vermoeden van PCF uit te

voor kind en ouder voorop. De andere kinderen (en

Plegers doen zich voor als de ideale, zorgzame

iemand met PCF daar juist op aandringen.

spreken, maar om bij een eventueel toekomstig ver-

soms zelfs huisdieren!) uit het gezin hebben ook

moeden deze informatie paraat te hebben.

hulp nodig – 60% van hen is namelijk zelf ook

ouder die alles voor het kind overheeft. Dat ze het
kind eigenlijk mishandelen, is nauwelijks te

En de vaders dan?

bevatten. Ze zijn een expert in het manipuleren van

Worm vertelt dat vaders uit dergelijke gezinnen

Wat te doen bij een vermoeden?

artsen, verpleegkundigen en hun omgeving en ze

vaak zeer op de achtergrond of helemaal niet

Te laat ingrijpen kan desastreuse gevolgen hebben
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zijn uit op hun aandacht en bewondering. Het zijn

aanwezig zijn. Vaak staan zij 100% achter de

voor het kind. Maar een ónterechte beschuldiging

De Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy

zeer moeilijk te ontmaskeren pathologisch

keuzes van de moeder. Blom vertelt dat daar

of verdenking van PCF kan een zeer ontwrichtende

(StOMbP) geeft voorlichting en advies over PCF

leugenaars. De plegers zijn vaak gefascineerd door

gelukkig ook uitzonderingen op zijn, waarbij de

invloed hebben op de vertrouwensband tussen de

aan professionals, slachtoffers en andere geïnte-

alles wat met gezondheid, ziekenhuizen en

vader keihard voor zijn kinderen opkomt zodra hij

verschillende gezinsleden en hun psychisch welzijn.

resseerden. Nina Blom, grondlegger van de

Nina Blom,

medische details te maken heeft.

erachter komt dat ze slachtoffer zijn van PCF. En

Het is van groot belang om heel voorzichtig te zijn

stichting, is zelf overlever van PCF. Zij werd op haar
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dan zijn er nog de vaders die zelf pleger zijn. Dat is

bij vermoedens van PCF. Dat betekent: Altijd

veertiende pas, na jarenlang mishandeld geweest

zeldzaam en bovendien gedragen zij zich anders

overleggen met collega’s. Goed observeren,

te zijn, dankzij een alerte arts gered. Op dat

dan vrouwelijke plegers. Ze zijn niet amicaal met

signaleren en volledig documenteren van concrete

moment kon zij nauwelijks nog bewegen en had ze

medisch personeel, maar gaan vaak juist direct al in

gedragingen (en niet van subjectieve vermoedens

een aantal maagbloedingen gehad die op het

conflict met hen.

of meningen).

nippertje zijn behandeld. Haar ouders drongen op

Gegevens uit alle dossiers bij elkaar brengen en

euthanasie aan. Een symbolische negen maanden

'Het meest opvallende is
de onverschilligheid
over het leed van haar kind'
Ze hebben veel medische kennis, ofwel door
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zelfstudie ofwel door een opleiding, zoals verpleeg-

PCF rondom zwangerschap

grondig analyseren. Uitsluiten dat er sprake is van

na de uithuisplaatsing was ze als herboren. Op een

kunde. Vaak willen ze het medisch team assisteren.

In zeldzame gevallen kan PCF zich al voor, tijdens

een zeldzame aandoening of een moeilijk te

aantal onherstelbare beschadigingen na, kon ze

Worm vertelt dat het ook is voorgekomen dat de

of vlak na de zwangerschap openbaren.

diagnosticeren ziekte. Het is belangrijk om eerst

alles weer doen. Ze ging weer naar school, maakte

plegers, de beide ouders, beiden arts waren. Een

Worm vertelt dat het hierbij gaat om zwangere vrou-

eventuele fouten in de behandeling, de diagnose-

een studie af en schreef het boek ‘Je bent een

moeder met PCF heeft een plan en wordt boos als

wen die overdreven veel medische zorg vragen

stelling of zelfs in de dossiervorming op te sporen.

verschrikkelijk kind’. Dat boek kent gelukkig een

een arts niet meegaat met dat plan. Ook als het

tijdens de zwangerschap zónder dat daar een

Een aantal gedragingen van plegers van PCF

goede afloop – en die goede afloop wenst zij voor

kind zelf assertief wordt, ontstaan er conflicten. Als

medische noodzaak voor gevonden wordt. Soms

komen bij ouders die ‘gewoon’ hun uiterste best

ieder kind dat slachtoffer is van PCF. Vanuit haar

ze doorheeft dat iemand iets aanvoelt, gaat ze

heeft de moeder een uitgebreide medische

doen om de juiste zorg te krijgen voor hun kind, ook

stichting werkt ze als adviseur en ervaringsdeskun-

diegene mijden. Het zogeheten ‘medisch shoppen’

voorgeschiedenis met veel onderzoeken en

voor! Voor slachtoffers is contact met vertrouwens-

dige mee aan presentaties, lezingen en cursussen

komt veel voor: er wordt steeds van ziekenhuis en/

behandelingen die niet goed te verklaren zijn of

personen heel belangrijk. Soms is het goed om als

over PCF. Voor meer informatie over PCF:

of van huisarts gewisseld, soms ook van woon-

waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Dat kan

hulpverlener even door te vragen. De meeste
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plaats. Maar wat het meest opvalt is de onverschil-

duiden op een stoornis waarbij zij niet het kind,

kinderen durven hun ouders niet te verraden, maar

ligheid ten aanzien van het leed van hun kind. Zij

maar zichzélf ziek maakt om aandacht te krijgen

hopen stiekem dat zorgverleners erachter komen.

zijn niet angstig, maar juist opgewekt en tevreden

van artsen: Factitious disorder imposed on self. Bij

Indien er een (ernstig) vermoeden van PCF bestaat

met alle onderzoeken en operaties die het kind

deze vrouwen is de kans relatief groter dat daar

is het verstandig om te overleggen met een

ondergaat, hoe pijnlijk die ook zijn, en zelfs als de

PCF bijkomt zodra er kinderen zijn. Ook komt het

vertrouwensarts van Veilig Thuis. Dit kan door
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