Syndroom van
Charles Bonnet
–
Bent u slechtziend of blind? En ziet u beelden van dingen of personen die er in werkelijkheid
niet zijn? Dan roept dat misschien angst of onzekerheid op. U kunt dan een afwijking hebben
in het zien: het syndroom van Charles Bonnet.

Wat is het syndroom van Charles Bonnet?
De Zwitserse filosoof Charles Bonnet schreef in 1760 als eerste over deze afwijking. Hij
ontdekte dit syndroom bij zijn slechtziende grootvader. Vandaar de naam 'het syndroom van
Charles Bonnet (CBS)'. Dit is een aandoening waarbij geestelijk gezonde mensen, die op
latere leeftijd (vaak 65+) slechtziend of blind worden, beelden zien (hallucinaties) die er in
werkelijkheid niet zijn. Het is te vergelijken met iemand wiens been is geamputeerd en toch
voelt die persoon soms jeuk aan zijn grote teen (het fantoom-effect).

Wat voor soort beelden zien mensen met CBS?
Mensen met het syndroom van Charles Bonnet kunnen zelf (zeer) slecht zien. Maar zien
allerlei beelden van personen, dieren, planten, gebouwen, voorwerpen of landschappen die er
niet zijn. Het kunnen realistische of fantasiebeelden zijn, in zwart-wit of kleur, van
verschillende grootte en vorm. Het zijn altijd scherpe, heldere beelden.
Mensen met het syndroom van Charles Bonnet kunnen af en toe, maar ook dagelijks visuele
(zichtbare) hallucinaties hebben.

Horen van hallucinaties
Er bestaat ook een akoestische (gehoors-) vorm van CBS. De personen zijn doof of
slechthorend, maar kunnen gehoors-(auditieve) hallucinaties ontwikkelen die lijken op de
visuele vorm van het Charles Bonnet Syndroom.

Advies en begrip
Er is geen standaard medicijn of behandeling voor het syndroom van Charles Bonnet.
Uitleggen en geruststellen is heel belangrijk. Er is namelijk niets mis met de hersenen. Alleen
laten de ogen of de oren met beeld of geluid dingen zien of horen die er niet zijn.
Een goede bril is erg belangrijk. Laat u eventueel opereren aan staar. En zorg voor veel licht
in huis en ga regelmatig op controle bij een opticien en de oogarts.
Als u last heeft van gehoorshallucinaties is een gehoorapparaat belangrijk. Bezoek ook
regelmatig een audicien(hoor specialist) en de KNO-arts.
Als u veel last houdt van de hallucinaties kan uw arts op proef een anti-psychoticum
voorschrijven. In sommige gevallen vermindert dit de hallucinaties een beetje.

Waarbij kunnen hallucinaties nog meer voorkomen?
Hallucinaties kunnen ook voorkomen bij andere ziektes. Soms zijn hallucinaties tijdelijk bij
bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, (niet) aangeboren hersenletsel en bijvoorbeeld
dementie. Uw arts kan u daar meer over vertellen.

Waar zijn we te vinden?
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

(023) 224 0000

www.spaarnegasthuis.nl

info@spaarnegasthuis.nl
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