
Factitious Disorder by Proxy PCF (oude term: syndroom Münchhausen by Proxy 
(MBPS)) is een ernstige vorm van kindermishandeling. Degene met dit syndroom (vaak 
moeder), komt liefdevol en bezorgd over, zoekt zeer regelmatig intensieve medische 
hulp voor een kind, maar is zelf degene die het kind bewust ziek maakt. Dit door 
toediening van middelen of het toebrengen van verwondingen of infecties. PCF kan 
zeer ingrijpende vormen aannemen: ca. 10% van de kinderen die aan PCF worden 
blootgesteld overlijdt aan de gevolgen van PCF. 
Pediatric Condition Falsification (PCF) is het hoofddeel van de diagnose bij het kind. 
Factitious Disorder by Proxy (FDP) is het andere deel dat betrekking heeft op het 
mishandelende gedrag en de intenties van ouders. In principe is dit een bewust proces 
dat na verloop van tijd overgaat in minder bewuste patronen. Het hoofdmotief is om 
aandacht en erkenning af te dwingen van artsen en andere professionals. De ouder doet 
dit voor zichtzelf, in de rol van zeer goede ouder. 

Hoe is PCF te herkennen:
• Onderzoeksgegevens kloppen niet met het ziektebeeld
• Medische gegevens over eerdere behandelingen zijn moeilijk te verkrijgen
• Symptomen verdwijnen wanneer ouder en kind worden gescheiden
• Een broertje of zusje is overleden of eveneens vaak ziek
• De moeder schrikt niet terug voor ingrijpende onderzoeken of het onder narcose 
brengen van het kind en daar zelfs op aandringt
• Voorvallen vinden in de avonden en weekenden plaats waarbij een beroep wordt 
gedaan op andere artsen
• De volgende klachten worden gepresenteerd: bewusteloosheid, insulten, apneu, 
diarree, overgeven, koorts, lethargie
• Het kind heeft een aanzienlijke ziektegeschiedenis met steeds andere klachten
• De moeder is werkzaam in de gezondheidszorg of beschikt over een zeer grote medi-
sche kennis
• Het verhaal van moeder bevat kleine tegenstrijdigheden
• Vaak van arts wisselen

Het onderscheid met postnatale depressie bij de moeder, wiegendood of kinderen die 
niet goed groeien veroorzaakt door iets anders dan PCF, is dat in deze gevallen de 
moeders vaak dankbaar zijn als ze worden ontlast van de zorg voor hun kind, terwijl 
PCF-moeders die zorg niet willen uitbesteden.

Signalen die specifiek zijn voor Pediatric Condition     
Falsification (PCF) en Factitious Disorder by Proxy(FDP) 

Vastpakkaart signalenkaart


