Parasietenwaan:
ik heb last van 'beestjes'
Personen met een parasietenwaan zijn er stellig van overtuigd dat zij last hebben van
'beestjes'. Deze personen voelen en zien kleine insecten, wormen en andere parasieten
waarvan het bestaan door middel van lichamelijk onderzoek niet kan worden aangetoond.

Kenmerkend voor de patiënten is dat ze kleine korreltjes, huidschilfers en pluisjes meenemen in (lucifer)doosjes.
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