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Samenvatting
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke 
klachten (SOLK) komen veel voor in de dagelijkse 
praktijk van de geneeskunde. SOLK zijn lichamelijke 
klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij 
na adequaat medisch onderzoek geen somatische 
aandoening gevonden wordt die de klacht voldoende 
verklaart. Het kan daarbij gaan om pijnklachten 
in het bewegingsapparaat, buikpijn, moeheid of 
uitvalsverschijnselen. Bij SOLK wordt uitgegaan van 
een multifactoriële, biopsychosociale etiologie. In 
de behandeling wordt het zoeken naar de oorzaak 
losgelaten, omdat deze vaak niet vast te stellen is en 
tevens geen behandelfocus biedt. Er wordt steeds meer 
gefocust op de individuele somatische, cognitieve, 
emotionele, gedragsmatige en sociale gevolgen van 
SOLK (‘gevolgenmodel’), die herstelbelemmerend 
kunnen zijn. De fysiotherapeut kan in dit kader 
gepersonaliseerde, specifieke interventies bieden aan 
patiënten met SOLK. Voorbeelden hiervan zijn educatie, 
graded activity, exposure in vivo en vergroten van het 
lichaamsbewustzijn.

Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel:
◆ weet u wat de definitie is van somatisch 

onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, 
kortweg SOLK;

◆ weet u wat belangrijk is in de communicatie 
rondom SOLK;

◆ kunt u de mogelijkheden noemen voor de 
behandeling van SOLK;

◆ weet u wat een ‘gevolgenmodel’ is en hoe u dit 
kunt toepassen bij de behandeling van SOLK;

◆ kent u specifieke interventies die een 
fysiotherapeut zou kunnen toepassen bij SOLK.

Inleiding

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 
(SOLK) zijn lichamelijke symptomen die minstens enige 
weken duren zonder dat er een somatische oorzaak wordt 
gevonden, ondanks adequate anamnese, lichamelijk en 
aanvullend onderzoek.1 Voorbeelden zijn pijn, chronische 
vermoeidheid, maag- en darmklachten, verlammings- en 
andere uitvalsverschijnselen. Patiënten met meerdere van 
deze klachten voldoen soms aan de criteria van zogenaamde 
functionele syndromen, zoals het chronisch vermoeidheids-
syndroom, fi bromyalgie en het prikkelbare darmsyndroom. In 
de psychiatrie zijn deze klachten te classifi ceren als een 
somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornis (bijvoor-
beeld de functioneel neurologische symptoomstoornis) als er 
sprake is van disproportionele gedachten, gevoelens en 
gedragingen en er duidelijke belemmering is in het functio-
neren.2 * Dit artikel is eerder gepubliceerd in Nervus.
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SOLK komen veel voor en worden frequenter gediagnosti-
ceerd bij vrouwen dan bij mannen. Bij huisartsen wordt 
geschat dat 10 procent van de consulten over SOLK gaat.3 Op 
somatische poliklinieken blijkt de helft van de patiënten zich 
te presenteren met SOLK.4 Als er adequaat somatisch onder-
zoek is verricht, blijkt de kans dat er alsnog een somatische 
verklarende diagnose wordt gevonden klein (0,5%) te zijn.5 
Meer dan de helft van de patiënten met SOLK verbetert of 
herstelt binnen een jaar, maar ongeveer 10 tot 30 procent van 
de patiënten met SOLK lijkt in de loop der tijd juist méér last 
te krijgen van de SOLK.6 
Als lichamelijke klachten niet te verklaren zijn door een 
eenduidige somatische oorzaak, wordt te makkelijk door 
artsen en paramedici gedacht en gezegd dat deze klachten 
‘stressgerelateerd’ of ‘psychisch’ zijn. Patiënten voelen zich 
hierdoor niet altijd serieus genomen. 
In dit artikel wordt uiteengezet hoe deze klachten begrepen 
en behandeld kunnen worden, onder andere aan de hand van 
het ‘gevolgenmodel’. Eerst wordt ingegaan op de kenmerken 
en het voorkomen van SOLK, daarna op de behandeling en 
tot slot aan de hand van een casus op mogelijke interventies 
door de fysiotherapeut. 

SOLK: somatisch en/of psychisch?

Binnen het klassieke biomedische model is er vaak veronder-
steld dat bij het ontbreken van een somatische verklaring 
SOLK dus een psychische oorzaak hebben, dat wil zeggen dat 
de klachten bijvoorbeeld een uitdrukking zouden zijn van 
stress, depressieve stemming, onderdrukte emoties of 
trauma. Meer algemeen gesteld: ‘somatisatie’, waarmee 
patiënten een fysieke uitdrukking geven aan hun psychisch 
lijden. Deze tweedeling in somatische en psychische verkla-
ringen illustreert een hardnekkig dualisme tussen lichaam en 
geest. In de praktijk blijkt echter dat deze tweedeling op het 
terrein van SOLK nauwelijks werkbaar is. Bij sommige patiën-
ten is er inderdaad sprake van stress, depressie, trauma of 
niet-herkende emoties, bij anderen niet. Een een duidige 
verklaring (‘het is stress’) is misschien aan trekkelijk en zal in 
sommige gevallen kloppen, maar sluit ook vaak niet aan bij de 
werkelijkheid. Bovendien wordt een psychische verklaring 
door patiënten vaak opgevat als ‘het zit tussen de oren’, met 
andere woorden: ‘ik stel me aan’, ‘het is niet echt’. Een patiënt 

met SOLK ervaart échte lichamelijke klachten, die ingebeeld 
noch voorgewend zijn. 

Verklaring vanuit het biopsychosociale model 
Het ontstaan van SOLK wordt verklaard door complexe 
inter acties tussen biologische, psychologische en sociale 
factoren (het biopsychosociale model). Deze leiden gezamen-
lijk tot predisponerende, uitlokkende en instandhoudende 
factoren van de lichamelijke klachten (zie tabel 1).7  
Op individueel niveau bepaalt meestal een unieke combinatie 
van factoren het ontstaan en in stand houden van de klachten. 
Deze kunnen met de patiënt onderzocht worden bij het 
opstellen van een zogenaamd gezamenlijk verklarings model.1 
Omdat de factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan 
van SOLK vaak juist onbekend of niet of moeilijk te behande-
len zijn, wordt er steeds meer aandacht besteed aan de 
instandhoudende (ook wel: ‘herstelbelemmerende’ factoren. 
Dit blijken vaak tevens gevolgen van de lichamelijke klachten 
te zijn. 

Meetinstrumenten 
Er zijn veel vragenlijsten voorhanden die ingezet kunnen 
worden bij SOLK. Een voorbeeld is de Vier Dimensionale 
Klachten Lijst (4DKL). De 4DKL wordt veel gebruikt in de 
huisartsenpraktijk en geeft een algemeen beeld van de 
lichamelijke klachten, spanningen, depressieve gevoelens en 
angst.8 Bespreking van de 4DKL-scores met de patiënt is een 
goede manier om de patiënt te betrekken bij het formuleren 
van de diagnose en het plan van aanpak. De 4DKL is online 
beschikbaar, met vermelding van afkapwaarden en inter-
pretatie. De afkapwaarden voor de subschaal ‘somatisatie’ zijn 
bijvoorbeeld: score > 10 = matig verhoogd, score > 20 = sterk 
verhoogd. 
Bij een vermoeden van bewegingsangst kan de Tampa Schaal 
voor Kinesiofobie (TSK) als diagnostisch en evaluatief 
instru ment worden gebruikt.9 De minimale score is 17 en de 
maximaal te behandelen score is 68 punten. Een score van 
37 of minder betekent ‘geen bewegingsangst’, boven 37 ‘wel 
bewegingsangst’. Verder is de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen (NNGB) te gebruiken als meetinstrument en als doel 
voor de patiënt om te gaan nastreven. Afhankelijk van de 
klachten kan bijpassende klinimetrie ingezet worden om 
bijvoorbeeld de conditie, kracht of balans meetbaar te 
maken. 

Predisponerende factoren Uitlokkende factoren Instandhoudende factoren

•  Genetische aanleg
•  Langdurende somatische ziekte
•  Fysiek / seksueel misbruik
•  Langdurende psychische ziekte
•  Persoonlijkheidsproblematiek
•  Familiegeschiedenis
•  Hechtingsproblematiek

•  Acute somatische ziekte
•  Ongeval
•  Acute psychische ziekte
•  Psychosociale stress
•  Levenstegenslagen / gebeurtenissen
•  Maatschappelijke gezondheidstrends 

/ angsten

•  Fysieke inactiviteit / deconditionering
•  Periodieke overactiviteit
•  Neuro-endocriene veranderingen
•  Slaapproblemen
•  Disfunctionele emoties / cognities / gedragingen
•  Iatrogene omstandigheden
•  Stigmatisering
•  Werk- en financiële stress

Tabel 1. Mogelijke etiologische factoren bij SOLK.
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De ervaren beperkingen kunnen specifi ek bepaald worden 
met de Patiënt Specifi eke Klachten (PSK). Met de PSK zijn 
veranderingen te meten in de subjectieve functionele status 
voor aanvang, tijdens en na afl oop van een behandeling. De 
patiënt selecteert drie activiteiten die hij of zij belangrijk vindt 
en die regelmatig moeten worden uitgevoerd (bijvoor beeld 
opstaan uit bed, lang staan of traplopen) en maakt een 
in schatting van de moeite die het heeft gekost om de activi-
teiten gedurende de afgelopen week uit te voeren. Hierbij 
kan de score variëren van 0 (= geen enkele moeite) tot 
10 (= on mo ge  lijk).10 
Grip op klachten (www.gripopklachten.nl) wordt momenteel 
ontwikkeld als een online systeem dat de huisarts onder-
steunt bij de monitoring en behandeling van SOLK. Doordat 
deelnemende patiënten online vragenlijsten invullen en een 
dagboek bijhouden, wordt er een individueel profi el gemaakt 
van mogelijke bijdragende factoren aan SOLK. Op basis van 
dit profi el worden zelfhulpadviezen gegeven, die ook in een 
fysiotherapeutische behandeling te gebruiken zijn. Daarnaast 
kan dit systeem helpen om verbetering te monitoren. 

Behandeling van SOLK

Een van de belangrijkste factoren om te komen tot een goede 
samenwerkingsrelatie met de patiënt met SOLK is erkenning 
van de klachten. Bewust of onbewust hebben artsen en 
paramedici (maar ook patiënten zelf en hun omgeving) de 
overtuiging dat SOLK minder echt en minder ernstig zijn dan 
verklaarde lichamelijke klachten. Ze worden onterecht eerder 
als zwak dan als ziek gezien. Het is daarom belangrijk stil te 
staan bij de eigen indruk van en het gevoel bij patiënten die 
zich presenteren met SOLK. De behandelaar moet dus 
voor komen de klachten te beschouwen als ‘normaal’ en/of 
die te bagatelliseren. Dit gebeurt vaak uit machteloosheid of 
handelingsverlegenheid, waardoor een behandelaar bewust 
of onbewust liever niet heeft dat een patiënt zich met 
derge lijke klachten presenteert. 
De meest voorkomende behandelingen die beschikbaar zijn 
voor patiënten met ernstige SOLK zijn onder te verdelen in 
psychologische, farmacologische en lichaamsgerichte 
behandelingen. Bij de psychologische behandeling speelt het 
gevolgenmodel een voorname rol.

Overzicht psychologische en farmacologische 
behandeling
Psychologische behandelingen hebben effect op de ernst van 
de lichamelijke klachten. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is 
het meest onderzocht. CGT gaat ervanuit dat disfunctionele 
gedachten en omgang met de klachten een sterke invloed 
kunnen hebben op het beloop van de klachten. Interventies 
zijn gericht op deze gedachten (cognities) en omgang met de 
klachten (gedrag). Hoewel het effect relatief klein is, blijft het 
behouden bij een follow-up van een jaar.11 In Nederland 
wordt in de CGT veel gebruikgemaakt van het gevolgenmodel 
(zie volgende paragraaf). Het is nog niet onderzocht of deze 

nieuwe vorm van CGT effectiever is dan oudere protocollen. 
Andere behandelvormen die een psycholoog kan inzetten zijn 
lichaamsgerichte ‘eye movement desensitization and 
reprocessing’ (EMDR), psychodynamische therapie en 
hypnotherapie. Meer informatie over de rationale en inhoud 
van deze behandelingen is te vinden in het Handboek 
behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde klachten.7 
Als behandeling niet geholpen heeft of een patiënt moeite 
heeft om te accepteren dat de lichamelijke (pijn)klachten 
blijven bestaan, kan ‘acceptance and commitment therapy’ 
(ACT) geïndiceerd zijn. Bij ACT worden interventies gericht op 
acceptatie van de klachten en het uitvoeren van zogenaamde 
waardegerichte acties (bijvoorbeeld op gebied van intieme 
relaties, ouderschap, werk, hobby’s of geloof). Recente 
meta-analyses naar de effectiviteit van ACT bij chronische 
pijn tonen aan dat de effectgroottes vergelijkbaar zijn met 
die van CGT.12 
Farmacotherapie kan ondersteunend zijn in de behandeling 
als er sprake is van angst, stemmings- of slaapstoornissen, 
maar het vormt vrijwel nooit de gehele behandeling. 

Hanteren van het gevolgenmodel
Het gevolgenmodel is een cognitief-gedragstherapeutisch 
diagnose- en behandelmodel waarbij het identifi ceren van 
instandhoudende factoren centraal staat, los van de 
biopsychosociale etiologie van de klachten.13 Het gevolgen-
model is ook voor patiënten acceptabel, omdat er niet als 
vanzelfsprekend vanuit wordt gegaan dat de lichamelijke 
klachten een psychische oorzaak hebben. Het doel van het 
hanteren van het gevolgenmodel is het optimaliseren van 
omstandigheden om eventueel herstel mogelijk te maken. 
Eerst wordt in kaart gebracht welke klacht iemand heeft, 
vervolgens wordt er gekeken naar de betekenisgeving van de 
instandhoudende lichamelijke, emotionele, gedragsmatige en 
sociale gevolgen. In een onderzoek naar de klinische ervaring 
van behandelaren van SOLK werden instandhoudende 
factoren gevonden als: somatische fi xatie, ziekteangst, 
piekeren, de klachten niet kunnen accepteren, verhoogde 
gevoeligheid voor lichamelijke sensaties, moeite met ervaren 
en interpreteren van emoties en lichaamssignalen, alles-of-
nietsgedrag, schaamte over de klachten, vermijding, te hoge 
eisen stellen aan zichzelf en verstoorde relaties met artsen of 
andere hulpverleners.14 
Het principe van het werken volgens het gevolgenmodel is 
het centraal stellen van de lichamelijke klacht(en). Hiermee 
wordt duidelijk welke betekenisgeving en reactiepatroon de 
klacht bij de patiënt oproept. De gevolgen die het meest 
rechtstreeks de lichamelijke klacht verergeren of in stand 
houden worden geselecteerd en uitgewerkt, zodat de 
nega tieve vicieuze cirkel van klachten, interpretaties, 
gevolgen en fysieke sensaties duidelijk wordt, en met de 
patiënt besproken kan worden. Hierdoor ontstaat ook een 
geïndividualiseerd behandelplan, waarbij alleen die 
interventies worden ingezet waarvan te verwachten is dat zij 
herstel bevorderen. 
In het kader staat een beschrijving van een casus en in 
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boos heid, negeren van lichaamssignalen en doorgaan on danks 
een toename van de klachten, bevat vaak de volgende 
elementen: het herkennen van tekenen van beginnende 
overbelasting en het reguleren van de activiteiten zodat de 
patiënt tussendoor herstelt van zijn activiteiten, het onder-
zoeken van gedachten die gedragsverandering in de weg 
staan en deze leren bijstellen. Lichaamsgerichte therapie 
(bijv. psychomotore therapie of fysiotherapie) kan helpen om 
lichaamssignalen beter te leren herkennen en te leren 
ont spannen.
Voor patiënten bij wie de klachten in stand gehouden worden 
door defaitistische (moedeloze) gedachten, sombere 
stemming, inactiviteit en zich terugtrekken, bevat het 
behandelplan meestal de volgende elementen: het genereren 
van hoop, activeren, herstellen van het dag-en-nachtritme en 
leren zichzelf positief te bekrachtigen. Deze behandeling 
heeft veel componenten die ook bij de behandeling van een 
depressieve stoornis aan bod komen.

Lichaamsgerichte interventies bij SOLK

Ook al zijn ze wetenschappelijk nog weinig onderzocht op 
effectiviteit bij SOLK, lichaamsgerichte therapieën zoals 
psychomotore therapie of (psychosomatische) fysio- of 
oefentherapie vormen in alle richtlijnen – voornamelijk 
gebaseerd op klinische ervaring – een belangrijk onderdeel 
van de behandeling.15 Onderzoek naar de effectiviteit van 
deze interventies wordt vaak gedaan binnen groepen 
patiënten met dezelfde soort klachten, zoals chronische lage 
rugklachten, fi bromyalgie of chronisch vermoeidheids-
syndroom. Deze onderzoekspopulaties zijn echter geken-
merkt door een grote mate van heterogeniteit. Het gevolg is 
dat er voorzichtig omgegaan moet worden met het generali-
seren van resultaten naar alle patiënten met SOLK. Dit artikel 
beperkt zich tot interventies die kunnen worden uitgevoerd 
door de fysiotherapeut. Uit de literatuur komt een aantal 
aanbevelingen voor fysiotherapeutische interventies bij SOLK 
naar voren, zoals het geven van educatie, graded exposure, 
graded activity en lichaamsbewustzijn-vergrotende inter-
venties. 

Educatie door de fysiotherapeut
Bij educatie dient de behandelaar allereerst uit te leggen dat 
SOLK echte lichamelijke klachten zijn die serieus moeten 
worden genomen. De fysiotherapeut kan een krachtig 
standpunt innemen tegenover de soms heersende opvatting 
dat SOLK aanstellerij is. Vervolgens kan hij uitleggen waarom 
de focus ligt op de gevolgen in plaats van op de oorzaak. 
Misvattingen over de klacht kunnen het herstel in de weg 
staan als ze aanleiding geven tot gedrag dat de klacht in 
stand houdt. Zo hebben veel mensen van huis uit geleerd dat 
je naar bed moet als je moe bent, of dat pijn een teken is dat 
er iets kapot is en dat je dan voorzichtig moet doen en het 
lichaamsdeel niet belasten. Hoewel deze regels prima zijn in 
geval van acute klachten, gelden ze meestal niet voor langer 

fi guur 1 een uitwerking volgens het gevolgenmodel voor deze 
casus. Met het gevolgenmodel zijn voor Leo negatieve 
vicieuze cirkel(s) opgesteld (fi guur 2) die meteen laten zien op 
welke punten gepersonaliseerde interventies in te zetten zijn 
(aangegeven met nummer 1 t/m 4). Bij Leo vond een multi-
disciplinaire behandeling plaats met een GZ-psycholoog (een 
psycholoog werkend in de gezondheidszorg), een arts en een 
fysiotherapeut.   

Veelvoorkomende interventies op basis van het 
gevolgenmodel
Alhoewel voor iedere patiënt met SOLK op basis van het 
gevolgenmodel een volledig gepersonaliseerd behandelplan 
op te stellen is, komen sommige patronen in gevolgen en 
bijbehorende interventies vaak voor.
Het behandelplan voor patiënten bij wie de klachten in stand 
gehouden worden door catastroferende gedachten (ramp-
denken), angst, monitoren van lichaamssignalen en vermij-
ding, bevat meestal cognitieve technieken om de ramp-
gedachten uit te dagen, gedragsexperimenten om de 
houdbaarheid van alternatieve verklaringen te toetsen, 
oefeningen om de aandacht te verschuiven en ten slotte 
exposure (het stapsgewijs uitvoeren van gedrag dat verme-
den werd vanwege negatieve verwachtingen) om te ervaren 
dat ernstige gevolgen uitblijven, bijvoorbeeld: weer naar een 
drukke markt gaan, als eerste stap op een rustig moment, 
met responspreventie (het niet meer uitvoeren van ver-
mijdings gedrag), bijvoorbeeld: geen zonnebril meer dragen 
om vele prikkels op de markt tegen te gaan. Hierbij kan soms 
ook lichaamsgerichte therapie (bijv. fysiotherapie) helpen om 
door middel van graded activity langzaam conditie op te 
bouwen en vermijding op te heffen. 
Het behandelplan voor patiënten bij wie de klachten in stand 
gehouden worden door niet-accepterende gedachten, 

Casus Leo
Leo, 55 jaar, heeft sinds ruim vijftien jaar lage 
rugklachten gepaard gaand met extreme vermoeidheid, 
spierkrampen en schouderklachten. Hij heeft 
altijd gewerkt als monteur, maar is nu niet meer 
werkzaam vanwege zijn klachten. In 2002 heeft hij een 
conservatief behandelde HNP L5/S1 gehad. Uitgebreid 
somatisch onderzoek de afgelopen jaren naar onder 
andere de ziekte van Lyme, specifieke rugklachten 
en andere interne of neurologische aandoeningen 
heeft geen diagnose opgeleverd. Hij probeert zich zo 
te bewegen dat zijn rugklachten niet toenemen of 
dat hij krampaanvallen krijgt. Soms krijgt hij toch 
een spierkrampaanval. Hij kan dan bijna niet meer 
lopen en ligt dan soms een aantal dagen in bed. Hij 
kan niet geloven dat er geen oorzaak te vinden is, hoe 
kan het anders dat hij zulke ernstige pijn ervaart? 
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bestaande klachten. Misvattingen over wat het betekent als 
een klacht onverklaard is, kunnen ook leiden tot reacties die 
niet bevorderlijk zijn voor het herstel. Patiënten die denken 
dat onverklaard betekent dat het psychisch is, een teken van 
zwakte of aanstellerij, kunnen in reactie daarop hun klachten 
gaan negeren en steeds maar doorgaan. 
Patiënten willen uiteraard graag weten wat ze wél hebben in 
plaats van wat niet. De fysiotherapeut kan uitleggen dat er 
meerdere factoren mee kunnen spelen. In het kader hiervan 
kan het ook nodig blijken om uit te leggen hoe het menselijk 

lichaam en het bewegingsapparaat werken. Een dergelijke 
uitleg vergroot de kans dat de gegeven leefstijladviezen op 
het gebied van activiteiten, slaaphygiëne en afwisseling 
tussen inspanning en ontspanning worden uitgevoerd.7 De 
fysiotherapeut kan bij chronische pijnklachten ook gerichte 
pijneducatie geven. Daarbij zijn diverse boeken, video’s en 
websites te gebruiken (zie kader). Het enkel aanbieden van 
schriftelijke informatie is meestal onvoldoende. Meer 
informatie over het geven van pijneducatie staat in de 
KNGF-standaard Beweeginterventie bij chronische pijn.16  

MODEL VAN DE KLACHTEN
Lichamelijke Klacht

Aanvalsgewijze invaliderenderugpijn en spierkrampen (kuiten, hamstrings, zijkanten van middenrug) en regelmatig
stekende pijn in schouder, heupen en kuiten. Bij reeds lang bestaande rugklachten na hernia, waarbij aanvalsgewijs
onwillekeurig scheeftrekken vanuit onderrug, soms doof gevoel in linkervoet- en kuit en/of uitval beide benen
waardoor vallen. ‘Rugpijnaanval’ vaak vooraf gegaan door ‘knagende’, alarmerende sensatie, niet altijd pijn, noemt
‘tik’ te voelen waarna dagen erna geleidelijk rugpijn toeneemt soms met krampaanvallen. Frequentie rugpijnaanval:
ca. 2-3 keer per maand. Krampaanvallen zijn plotseling opkomend en kortdurend, enkele malen per week.

Ideeën over de klacht
Eigen idee over oorzaak: “Niet ontdekte lichamelijke oorzaak, toch hernia en/of lyme. Spierkramp van lymeklacht
verergert hernia”.

Automatische gedachten:
- “Ik word afgerekend op alles wat ik doe (stelt toch niets voor wat ik nu kan)”
- “Ik heb hier geen vat op, rug zit in hoge alarmfase”

Traumatische/nare ervaringen geassocieerd met klacht: periode 2013 tot nu meerdere hevige
pijnaanvallen met uitval waardoor gevallen en niet meer kunnen bewegingen

Negeren/doorgaan
Scheef houding -en
bewegingspatroon, krom
lopen

Proberen door te
gaan, doelen stellen.
Mezelf trap onder kont
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Grenzen niet (kunnen)
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signalen (van klachten
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Veel op bank hangen of
liggen 

Minder actief

Gedragsmatige
Gevolgen

Niet kunnen werken

UWV re-integratietraject
Druk ervaren om snel weer
aan het werk te gaan
Onzeker qua inkomsten

Minder sociale activiteiten
kunnen ondernemen

Veel in huis

Sociale
Gevolgen
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Vermoeide/verzuurde
spieren

Vermoeidheidsklachten
Mogelijk toename
snurken/apneu

Centrale sensitisatie
Verlies conditie
Afname spierkracht m.n.
rugspieren

Schouderklachten a.g.v.
overbelasting (hangende
zithouding)

Lichamelijke
Gevolgen

Frustratie/
Machteloosheid

Gealarmeerd
Angst? Herkent patiënt
niet als zodanig (“bij
toename klachten gaat
er wel alarmbelletje af”)

Emotionele
Gevolgen

Figuur 1. Uitwerking van het gevolgenmodel bij casus Leo.
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Uitleggen
Het geven van uitleg over de methode is een belangrijk 
onderdeel van de behandeling. Als de patiënt onvoldoende 
inzicht heeft in de reden van het gekozen behandelplan, zal 
tijdens de behandeling weerstand ontstaan en is de kans op 
afhaken groter. De uitleg is erop gericht dat een aanpak met 
als doel het vergroten van dagelijkse activiteiten ongeacht de 
lichamelijke klacht zinvol en realiseerbaar is. Belangrijk is om 
bij de educatie aan te sluiten bij het verhaal van de patiënt 
en de fase van gedragsverandering. 

Regie geven aan de patiënt
De patiënt zelf de regie laten nemen in het behandelplan 
bevordert de kans op succes. De patiënt kiest zelf de 
activiteiten die voor hem of haar van belang zijn, bepaalt zelf 
het startniveau en stelt zijn of haar eigen opbouwschema op. 
De fysiotherapeut bewaakt dit proces en houdt zicht op de 
haalbaarheid en realiteit van het plan. Vaak is dit een lastig 
en tijdrovend proces waardoor de behandelaar geneigd kan 
zijn om de regie weer van de patiënt over te nemen. 

Gebruik maken van gedragsmatige principes
Tijdens de opbouwfase wordt gebruikgemaakt van gedrags-
matige principes zoals positieve bekrachtiging, uitdoving van 
pijngedrag en ‘shaping’. De taal die de therapeut hierbij 
gebruikt is van belang voor het proces. Het simpelweg 
negeren van pijngedrag bijvoorbeeld is een onjuiste voor-
stelling van zaken. Positief bekrachtigen van gewenst gedrag 
en uitleg geven over de gedragsmatige principes zijn belang-
rijke middelen. Zeg bijvoorbeeld: ‘Als we aan het begin van de 

Graded activity 
Graded activity is een behandelvorm gebaseerd op cognitieve 
en gedragsmatige leertheorieën gericht op het gradueel 
opbouwen van activiteiten volgens een tijdcontingent 
schema, waarbij de patiënt leert zelfstandig zijn activiteiten-
niveau op te bouwen en te handhaven.17 De kracht van deze 
methode is de heldere aanpak in acht stappen (zie kader). 
Enkele belangrijke elementen van graded activity worden kort 
toegelicht. 

Oververmoeid
Overbelasting schouders
Overbelaste/verzuurde
spieren

Negeren / doorgaan
Scheef staan en lopen
Grenzen niet kunnen
aangeven

 © Y.R. van Rood & C. de Roos 

Verlies conditie/spierkracht
Sensitisatie
Overbelasting schouders

Rug ontizen
Behoedzaam bewegen
Minder fysiek actief
Gaan liggen

Alert op
lichaamssinalen

Gealarmeerd

Frustratie

Verhoogde
spierspanning

Rugpijn + spierkramp

Ik heb hier geen vat op, zit in
hoge alarmfase

Ik word afgerekend op alles
wat ik doe

3. Fysiotherapie
(ontspanningstechniek)

2. Medicatie
tricyclish
antidepressivum
in lage dosering4. Cognitieve

gedragstherapie
(5-8 sessies)

1. Fysiotherapie
a. graded activity
b. pijneducatie
c. rust/zithouding

Figuur 2. Negatieve vicieuze cirkels bij casus Leo. Doorgetrokken pijl betekent een instandhoudend gevolg dat de patiënt zelf ervaart. 
Onderbroken pijl betekent een verondersteld instandhoudend gevolg van de lichamelijke klacht, waarvan nog onderzocht kan worden 
met de patiënt in een behandeling of dit ook blijkt te kloppen.

Boeken, websites en video’s over 
patiënteducatie bij SOLK
Boek: Fleming A, Vollebregt J. Pijn & het brein. 
Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2016. 
Boek: Butler D, Moseley L. Begrijp de pijn. Vertaling: 
Bart Van Buchem. Noigroup Publications, 2017. 
Website: www.thuisarts.nl (pagina’s 
over SOLK, fibromyalgie, chronische-
vermoeidheidssyndroom, prikkelbaredarmsyndroom, 
chronische pijn, conversiestoornis).
Video: Begrijp de pijn op: 
www.youtube.com/watch?v=9pFdTCLjEZo.
Video: Why Things Hurt op: 
www.youtube.com/watch?v=gwd-wLdIHjs&t=127s.
Boek: Wilgen P van, Nijs J. Pijneducatie: een 
praktische handleiding voor (para)medici. 
Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010.

Hoofdzaken
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sessie bespreken hoe het met u gaat, dan is een lange 
beschrijving van uw klachten in de afgelopen week niet heel 
waardevol voor het opbouwproces. Veel focus op uw klachten 
kan een instandhoudende factor zijn, zoals we eerder 
besproken hebben. Ik heb trouwens geen enkele twijfel over 
de aanwezigheid van uw klachten en geloof dat die erg 
hinderlijk en vervelend zijn. Zullen we bij wijze van oefening 
proberen of u aan het begin van de sessie in vier tot zes 
zinnen een korte samenvatting kunt geven van uw week, 
waarin u met name informatie geeft over hoe de opbouw van 
activiteiten is verlopen?’  

Graded exposure
In tegenstelling tot graded activity is graded exposure een 
minder protocollair beschreven behandelvorm. Deze 
methode wordt toegepast bij mensen bij wie angst voor 
bewegen (kinesiofobie) en angst voor daaruit voortvloeiend 
letsel (catastroferende cognities) leiden tot vermijdings-
gedrag, hetgeen een belangrijke rol kan spelen bij het in 
stand houden van de klachten. De Tampa Schaal voor 
Kinesiofobie (TSK) is te gebruiken als indicatiesteller voor het 
inzetten van deze behandelvorm en ook als evaluatief 
meet instrument.9 Bij graded exposure start de fysiotherapeut 
ook met het geven van educatie over de klacht. Daarna wordt 
de patiënt volgens een van te voren vastgestelde volgorde 
blootgesteld aan de ‘gevreesde’ activiteiten. Deze activiteit 
wordt net zo lang herhaald totdat de angst voor de aange-
boden activiteit afneemt, pas daarna komt de volgende stap. 
Als voorbeeld van graded exposure volgt hier een onderdeel 
van de behandeling in de casus Leo. Leo heeft door zijn 
jarenlange rugklachten angst gekregen voor het bewegen in 
de fl exierichting. De activiteiten richting fl exie kunnen als 
volgt opgebouwd worden:
1.  In rugligging de knieën naar de borst trekken. 
2.  In zit met de handen op de benen steunen en vervolgens 

met de handen richting de grond bewegen. 
3.  In stand met de billen tegen de muur en met de handen op 

de benen richting de grond bewegen. 
4.  De steunen van billen en handen verminderen. 
5.  In stand met een gewichtje in de hand een fl exiebeweging 

maken. 
6.  Dagelijkse activiteiten waarbij met de rug een fl exie-

beweging gemaakt wordt. 

Lichaamsbewustzijn vergroten 
Lichaamsgerichte therapie is in te zetten om het lichaams-
bewustzijn te bevorderen met de bedoeling verandering 
teweeg te brengen in de gedachten, gevoelens en het gedrag 
van de patiënt. Alhoewel patiënten met SOLK lichamelijke 
klachten ervaren, kan het algemene lichaamsbewustzijn bij 
mensen met SOLK verstoord zijn. Lichaamssignalen die met 
de lichamelijke klacht samenhangen worden extra gesigna-
leerd en van ‘normale’ lichaamssignalen kan iemand zich 
minder bewust zijn. Lichaamssignalen die voortkomen uit 
fysieke activiteiten kunnen geïnterpreteerd worden als 
klachten, waardoor fysieke activiteiten vervolgens misschien 

gemeden worden. Anderzijds kan de patiënt lichaamssignalen 
negeren, wat overbelasting tot gevolg kan hebben. 
Er zijn verschillende methoden te gebruiken om het 
bewust zijn van de ‘normale’ lichaamssignalen te vergroten, 
bijvoor beeld ontspanningstechnieken zoals progressieve 
(spier)relaxatie, autogene training, visualisatie of mind-
fullness.7 Progressieve spierrelaxatie volgens Jacobsen is het 
syste matisch leren aanspannen en ontspannen van verschil-
lende spiergroepen. Autogene training is een ontspannings-
methode waarbij de patiënt positieve wensen in gedachten 
herhaalt terwijl hij daar een betekenisvol beeld bij visuali-
seert. Zo kan iemand zichzelf trainen om ontspanning, 
zwaarte, warmte enzovoort te voelen. Mindfulness is een 
aandachtstraining waarbij de bewustwording van de eigen 
fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten in het hier-en-
nu centraal staat, zonder onmiddellijk over te gaan op 
automatische reacties. 

Vervolg casus
Bij Leo is aan de hand van de vicieuze cirkel als fysiothera-
peutisch interventie gekozen voor educatie over zijn klacht en 
graded activity met daarbij ook een deel graded exposure. 
Leo heeft een voorkeur voor ervaringsgericht leren. De 
educatie wordt daarom praktisch aangeboden met veel 
herhaling en steeds gelinkt aan zijn dagelijks leven. Vanwege 
eerdere negatieve ervaringen in een revalidatiecentrum met 
bewegen in een fi tnessachtige setting heeft de fysiotherapeut 
samen met Leo besloten om eerst thuis zijn activiteiten-
niveau te verhogen richting de NNGB. Leo heeft hiervoor de 
activiteit wandelen gekozen en heeft dit door middel van 
graded activity in drie maanden uitgebouwd tot vijf keer per 
week één uur wandelen. Vervolgens is Leo gestart met een 
spieropbouwend programma voor zijn rugklachten om 
vermijding van bepaalde bewegingen te verminderen en de 
belastbaarheid van zijn rug te verbeteren. Dit programma kan 
Leo bijna altijd volledig uitvoeren zonder directe toename 
van zijn klachten. Bij de terugvallen met rugpijn die er nog 
altijd zijn – maar minder frequent en minder hevig dan bij 
start van de behandeling – zorgt het trainingsschema soms 
voor een toename van klachten de dag erna. Aangezien dit 
een zich herhalend fenomeen is, zoeken Leo en de fysio-
therapeut naar de juiste modus hierin, waarin soms met 
onderbouwing afgestapt wordt van het strikte graded 
activity-protocol. 

Stappenplan graded activity17 
1 Probleeminventarisatie
2 Probleemanalyse
3 Educatie
4 Activiteiten kiezen
5 Startniveau vaststellen
6 Doel en opbouw bepalen
7 Opbouwschema uitvoeren
8 Generalisatie en evaluatie
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Conclusie

SOLK komen veel voor in de gezondheidszorg en dus ook bij 
de fysiotherapeut. De precieze oorzaak is niet bekend, maar 
zeker niet automatisch ‘psychisch’ en wordt begrepen vanuit 
het biopsychosociale model. In de diagnostiek en behande-
ling van SOLK volgens het gevolgenmodel wordt niet op de 
oorzaak, maar op de gevolgen van de lichamelijke klachten 
gefocust. Het uitgangspunt hierbij is dat de gevolgen van de 
klachten een herstelbelemmerende of zelfs verergerende rol 
kunnen gaan spelen. Ook de fysiotherapeut kan het 
gevolgenmodel gebruiken en specifi eke interventies bieden 
aan patiënten met SOLK, zoals educatie, graded activity, 
graded exposure en het vergroten van het lichaamsbewust-
zijn. Hierbij is het van belang dat de fysiotherapeut zich heeft 
verdiept in SOLK en zijn eigen (onbewuste) ideeën hierover. 
Verschillende richtlijnen zijn inmiddels over SOLK verschenen 
(zie kader) en in 2018 wordt een Zorgstandaard SOLK 
uitge geven door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. 
Verder bestaat het Netwerk Onbegrepen Lichamelijke 
Klachten (NOLK). Dit is een netwerk van instellingen en 
professionals op het gebied van SOLK. Het bundelt de 
krachten zodat de kwaliteit van behandeling, scholing en 
onderzoek verbetert. Fysiotherapeuten kunnen zich 
verbinden aan NOLK en vindbaar worden op een landelijke 
sociale kaart (www.nolk.info).  

Literatuur

1  Olde Hartman TC, Blankenstein AH, Molenaar B, et al. NHG Standaard 
SOLK. Huisarts Wet. 2013;56(5):222.

2  American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fifth Edition. Washington, DC: APA, 2013. 

3  Aamland A, Malterud K, Werner EL. Patients with persistent medically 
unexplained physical symptoms: a descriptive study from Norwegian 
general practice. BMC Family Practice. 2014;15:107.

4  Nimnuan C, Hotopf M, Wessely S. Medically unexplained symptoms: an 
epidemiological study in seven specialities. J Psychosom Res. 
2001;51:361-7.

5  Eikelboom E, Tak L, Roest A, et al. A systematic review and meta-analysis 
of the percentage of revised diagnoses in functional somatic symptoms. 
J Psychosom Res. 2016;88:60-7.

6  Olde Hartman TC, Borghuis MS, Lucassen PL, et al. Medically 
unexplained symptoms, somatisation disorder and hypochondriasis: 

course and prognosis: a systematic review. J Psychosom Res. 
2009;66:363-77.

7  Spaans J, Horst H van der, Rosmalen J, et al. (red). Handboek 
behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke 
klachten. Tielt: LannooCampus, 2017. 

8  Terluin B, Marwijk HW van, Ader HJ, et al. The Four-Dimensional 
Symptom Questionnaire (4DSQ): a validation study of a 
multidimensional self-report questionnaire to assess distress, 
depression, anxiety and somatization. BMC Psychiatry. 2006;6:34.

9  Vlaeyen JWS, Kole-Snijders AMJ, Crombez G, et al. Tampa schaal voor 
kinesiofobie (geautoriseerde Nederlandse vertaling, 1995. Van: https://
meetinstrumentenzorg.blob.core.windows.net/test-documents/
Instrument138/154_3.pdf (geraadpleegd 6-4-2018).

10  Beurskens A. A patient-specifi c approach for measuring functional 
status in low back pain (pp. 83-96). In: Low back pain and traction. 
Thesis. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, 1996. 

11  Dessel N van, Boeft M den, Wouden JC van der, et al. Non-
pharmacological interventions for somatoform disorders and medically 
unexplained physical symptoms (MUPS) in adults. Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 2014(11):CD011142. 

12  Veehof MM, Trompetter HR, Bohlmeijer ET, et al. Acceptance- and 
mindfulness-based interventions for the treatment of chronic pain: a 
meta-analytic review. Cogn Behav Ther. 2016;45(1):5-31.

13  Rood Y, Ravesteijn H van, Roos C de, et al. Protocol voor de diagnostiek 
en behandeling van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde 
lichamelijke klachten. Het gevolgenmodel. In: Keijers G, Minnen A van, 
Hoogduin K, Eds. Protocollaire behandelingen voor volwassenen met 
psychische klachten 2. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2011.

14  Janssens K, Houtveen JH, Tak LM, et al. A concept mapping study on 
perpetuating factors of functional somatic symptoms from clinicians’ 
perspective. Gen Hosp Psychiatry. 2017;44:51-60.

15  Multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende verklaarde 
Lichamelijke Klachten (SOLK) en Somatoforme Stoornissen. Trimbos-
instituut, 2010.

16  Köke, AJA, Hilberdink S, Hilberdink WKHA, et al. KNGF-standaard 
Beweeginterventie chronische pijn. KNGF, 2015.

17  Köke A, Wilgen P van, Engers A, et al. Graded activity: Een gedragsmatige 
behandelmethode voor paramedici. Houten: Bohn Stafl eu van Loghum, 
2007. 

Richtlijnen SOLK
◆  Multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende 

verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en 
Somatoforme Stoornissen (Trimbos-instituut, 2010).

◆  NHG-standaard SOLK (Nederlands 
Huisartsen Genootschap, 2013).

◆  KNGF-richtlijn Beweeginterventie bij 
chronische pijn (KNGF, 2015).

www.physios.nl

Relevante artikelen in het Physiosarchief
◆   Houdenhove B. van. De fysiotherapeut en 

het stresssysteem. Physios 2012;4(1):4-11. 
◆   Houtveen JH. Biofeedback bij somatisch 

onvoldoende verklaarbare klachten 
(SOLK). Physios 2016;8(2):36-41. 

◆   Vermeulen M, Buchem B van, et al. Functionele 
neurologische stoornissen. Physios 2017;9(1):36-42.

Hoofdzaken

54www.physios.nl  ◆  Physios nummer 2 - 2018




