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Neuroliteratuur: Alois Alzheimer

• Bernlef, Hersenschimmen

• Michael Ignatieff, Scar 

Tissue
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• Michael Robotham, The 

Suspect

Neuroliteratuur: Parkinson



Neuroliteratuur: Georges Gilles de la Tourette

• Jonathan Lethem, 

Motherless Brooklyn



Neuroliteratuur: George Huntington

• Ian McEwan, Saturday



Neuroliteratuur: Paul Broca

• Tom Lanoye, 

Sprakeloos





Neuroliteratuur: Hans Asperger

• Mark Haddon, The 

curious incident of the 

dog in the nighttime

• Stefan Brijs, De 

engelenmaker

• Graeme Simsion, The 

Rosie Project



Sommige stoornissen en syndromen bewogen 

van neurologie naar psychiatrie en weer terug



Ziekte van Parkinson

• Parkinson (1817): 

‘shaking palsy’, 

neurologische 

aandoening

• Charcot (1868): soms 

veroorzaakt door 

emotionele schok

• Na 1953: 

dopaminetekort



Syndroom van Tourette

• Tourette (1885): 

zenuwaandoening

• Tourette (1902): wilszwakte 

als gevolg van degeneratie

• 1950: psychodynamische 

oorzaak

• Seignot (1961): haloperidol

• Nu: aandoening basale 

ganglia



Syndroom van Asperger

• Asperger (1944): 

organische stoornis

• Kanner/Bettelheim: 

‘refrigerator mother’

• Nu: hersenstoornis?





Syndroom van Capgras



Syndroom van Capgras

• Joseph Capgras 

(1873-1950)

• Capgras (1923): 

‘illusion des sosies’ 

• 1929: Syndroom van 

Capgras



Syndroom van Capgras

• Volgens Capgras: geen stoornis van 

herkenning, maar van identificatie

• ‘Identificatie-agnosie’

• Dubbelganger ontstaat door verstoorde 

‘logique des émotions’: dierbare roept niet 

langer de herinneringen en warmte van vroeger 

op –

• dus is het niet echt die dierbare



Syndroom van Capgras

• Latere verklaringen 

Joseph Capgras:

• afweer incestueuze 

gevoelens

• oplossing ambivalente 

gevoelens



Syndroom van Capgras

• Aanvankelijk: alleen vrouwelijke patiënten

• Associatie met hysterie

• Eerste man met syndroom van Capgras: 1936 

• Latent homoseksueel?

• Nu: vrouwen oververtegenwoordigd (2 om 1)



Syndroom van Capgras

• Opvatting tot jaren ’80:

• Psychiatrische stoornis

• Onderdeel schizofrenie

• Organische stoornissen: 

bijkomend

• Primair: waan



Syndroom van Capgras

• Selectiviteit (alleen dierbaren zijn vervangen) 

was neurologisch onverklaarbaar

• Plausibel: stoornis in emotie-huishouding

• Organische letsels: co-morbiditeit

• Wegens irrelevantie vaak niet vermeld of 

bijgehouden



Syndroom van Capgras: de oversteek

• Huidige opvatting:

• Neurologische stoornis

• Organisch letsel primair

• Waan gevolg van letsel

• De default bij Capgras: organisch letsel

• Epilepsie, Parkinson, MS, hersentumoren, 

migraine, elektroshocks, migraine, Alzheimer 

(ca. 10%), alcoholisme



Syndroom van Capgras

• Wending: jaren tachtig

• Oorzaak?

• 1. Gevallen van acuut ontstaan

• 2. Kwam neurologische verklaring beschikbaar





Oliver Sacks (1933-2015)





















Dubbele dissociatie gezichten/voorwerpen:

de ‘Arcimboldo-test’

Giuseppe Arcimboldo 

(1527-1593)









Hoe het is om geen gezicht te zien



Neurologische verklaring Capgras-syndroom

• Ontdekking: 

• bij prosopagnosie zijn autonome reacties (GSR) op 

bekende gezichten nog intact 

• Conclusie: gezichtsherkenning vereist samenwerking 

twee systemen

• Visuele en emotionele herkenning

• Opereren onafhankelijk

• Kunnen dus onafhankelijk gestoord zijn:

• Dubbele dissociatie



Neurologische verklaring Capgras-syndroom: 

‘omgekeerde prosopagnosie’

• Prosopagnosie: 

• visuele herkenning 

gestoord

• emotionele 

herkenning intact

• Capgras: 

• visuele herkenning 

intact

• emotionele 

herkenning gestoord
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Een kwestie van stijl: dr. Hayes

• Instrumentatie: high tech (MRI)

• Onderzoek in lab

• Gericht op de hersenen van de patiënt

• Experimentele interventies

• Reductie aandoening tot neurologisch defect

• Gericht op de individuele patiënt

• Kennis ontleend aan populaties van patiënten

• Waan gevolg van neurologisch letsel

• Rapportage in journals



Een kwestie van stijl: dr. Weber

• Instrumentatie: low tech (paper & pencil)

• Onderzoek in spreekkamer, observatie

• Gericht op hersenen, gedrag en beleving van de patiënt

• Kleinschalige proeven

• Therapiegedreven

• Gericht op de patiënt en zijn sociale omgeving

• Kennis ontleend aan individuele patiënten

• Waan gevolg van psychologische reactie op neurologisch 

letsel

• Rapportage in boeken (if at all)
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