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 1987 Werkgroep Somatoforme
stoornissen

 1998 Start nieuwe aanpak pijnteam WZL

 2010 Start Pijncentrum Isala

 2016 Initiatief tot oprichten RPZ 

Regionaal Pijncentrum Zwolle
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Feeling Understood

Broadening the Agenda

Making the Link



 Als je gezond bent heb je geen klachten

 Als je klachten hebt, ben je dus ziek

 Voor die klachten  ga je naar de dokter

 De dokter onderzoekt je goed en vindt de 
oorzaak van je klachten

 De dokter verhelpt de oorzaak van je klachten

 De klachten gaan daarna weg

 Als de klachten niet weggaan moet de dokter 
beter zijn best doen



 Een klacht heeft een lichamelijke òf een 
psychische oorzaak

 Als HET psychisch is, is het niet somatisch

 Als HET somatisch is, is het niet psychisch

 Als de oorzaak psychisch is, is er eigenlijk 
niet veel aan de hand, dus: aanstellerij, 
inbeelding, etc.
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Alles is SOLK
 Van oorzaak naar in stand houdende factoren

 DSM5 somatisch-symptoomstoornis(was 
somatoforme stoornis) de afwezigheid van 
een lichamelijke oorzaak is geen criterium 
meer,  bijvoorbeeld catastroferen bij 
hartinfarct of kanker



Angst

Depressie

Distress

Somatisatie
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Somatische aspecten

Cognities

Emoties

Gedrag

Sociale aspecten



Fysiek

Emotioneel

Cognitief

Gedragsmatig

Sociaal

Overig





Slaapproblemen

Slechte lichamelijke conditie 

Afwijkend voedingspatroon

Verhoogde gevoeligheid voor 
lichamelijke sensaties





Frustratie

Schaamte

Alexithymie (gevoelens niet 
kunnen ervaren herkennen en 
omschrijven)





 Somatische fixatie

 Gebrek aan acceptatie

 Preoccupatie met Klachten

 Ziekteangst

 Ervaren van weinig invloed op de 
klachten

 Kinesiofobie

 Piekeren en doemdenken





Overmatig zorg gebruik

Vermijdingsgedrag

Alles of niets gedrag

Te hoge eisen stellen aan 
zichzelf

Moeite met hulp vragen







 Disfunctionele interacties met 
naasten 

 Verstoorde relatie met 
hulpverleners 

 Problemen met Rolfunctioneren 
en/of stressvolle omstandigheden 

 Ervaren van onvoldoende 
erkenning van de klachten







Psychiatrische en somatische 
co morbiditeit 

Gehechtheidsproblematiek

Trauma in de 
voorgeschiedenis



 Verhelder het patiënten 
perspectief door klachten 
biopsychosociaal te exploreren:

 Informeer patiënt over SOLK en 
over in stand houden de factoren:

 Spreek met de patiënt 
vervolgbeleid af en maak 
duidelijke afspraken:



 Verhelder het patiënten perspectief door 
klachten biopsychosociaal te exploreren:

SCEGS
 Erken de klachten van de patiënt als 
reëel.



Somatische aspecten

Cognities

Emoties

Gedrag

Sociale aspecten



 Geef een samenvatting, waarin klachten en cognities, emoties, gedrag en 
reacties van de sociale omgeving van de patiënt naar voren komen;

 Etiketteer de bevindingen naar de patiënt toe positief;

 Maak daarbij gebruik van positief-neutrale thermen, leg uit dat de 
werkhypothese SOLK is en dat de klachten geen uiting van een onderliggende 
ziekte zijn;

 Geef uitleg over factoren die de klachten in stand houden;

 Maak bij uitleg over SOLK gebruik van tekeningen of beeldmateriaal;

 Benoem het patiënt perspectief ten aanzien van de klachten en de 
behandelopties;

 Benoem het eigen perspectief als arts ten aanzien van de klachten en de 
behandelopties;

 Benoem eventuele verschillen en overeenkomsten tussen de zienswijze van 
de arts en die van de patiënt;

 Geef patiënt de nodige tijd om informatie te verwerken.



 Geef een samenvatting, waarin klachten en cognities, emoties, gedrag en reacties van de sociale omgeving van de patiënt naar voren komen;

 Etiketteer de bevindingen naar de patiënt toe positief;

 Maak daarbij gebruik van positief-neutrale thermen, leg uit dat de werkhypothese SOLK is en dat de klachten geen uiting van een onderliggende ziekte zijn;

 Geef uitleg over factoren die de klachten in stand houden;

 Maak bij uitleg over SOLK gebruik van tekeningen of beeldmateriaal;

 Benoem het patiënt perspectief ten aanzien van de klachten en de behandelopties;

 Benoem het eigen perspectief als arts ten aanzien van de klachten en de behandelopties;

 Benoem eventuele verschillen en overeenkomsten tussen de zienswijze van de arts en die van de patiënt;

 Geef patiënt de nodige tijd om informatie te verwerken.



 スタンドの中の事実上の事実を知る;

 の上の; FLITSMEISTER

 ベネアムの父親の関心事は、

 ベネアムの固有の視点は、芸術の象徴であり、

 ベネモムは、SOLK 芸術と芸術の両者を結びつけ

 は、芸術と芸術の両者を結

 アムの固有の視点は、Rumpelstilchen 芸術







 Regie met Liefde

 Goldberg & Bridges

 Egelhaft Wirken

 Repelsteeltje

 SIF

 “Poor Man’s Multidisciplinair Team”

 Therapie & Voorlichting

 E-health



 Psychosomatische Fysiotherapie

 Psychosomatische Oefentherapie

 POH-GGZ

 Psychologen: via GGZ-huis
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 Cognitieve Gedragstherapie

 Acceptance and Commitment Therapy

 Oplossingsgerichte gespreksvoering

 Lichaamsgerichte 
mentalisatiebevorderende therapie

 EMDR

 Hypnotherapie (bij Conversie)



 Graded Activity

 Psychomotore therapie

 Sensorimotorische Psychotherapie

 Ergotherapie

 Systeemtherapie

 Medicamenteuze behandeling



 80-90% van bevolking heeft een of meer 
lichamelijke klachten per week

 0,5% van de als SOLK gediagnosticeerde 
patiënten heeft toch iets lichamelijks

 De meeste dokters zien nooit iemand met 
ingebeelde pijn



 Het volgende ontzenuwen: “Solk betekent het 
is psychisch, aanstellerij en er is niets aan te 
doen”

 www.begrijpjelichaam.nl is voorlichtingssteun 
o.m. voor laaggeletterden

 http://www.pharos.nl voor ondersteuning bij 
patiënten uit andere culturen

 Verklaringsmodellen: centrale sensitisatie, 
emmer met kraan

http://www.begrijpjelichaam.nl/
http://www.pharos.nl/




Aanleg

Trauma’s in VG

Persoonlijkheid

Gehechtheid



Biologisch (infectie, operatie)

Psychologisch (Stress, 
Negatieve gevoelens)

Sociaal (Echtscheiding, Geen 
steun)



SIF



Fysiek

Emotioneel

Cognitief

Gedragsmatig

Sociaal

Overig
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 Financiering: 

innovatiefonds zorgverzekeraars

 UMCG  (coördinatie)

 Nijmegen 

 Amsterdam (UvA)  

 Leiden



 Ontwikkeld met behulp van  huisartsen en 
patiënten 

 Sluit aan bij NHG standaard 

 richtlijn FM IBS Multidisciplinair 

 richtlijn SOLK/Somatoforme Stoornissen    

 Richtlijn CVS, 

 nieuwe richtlijnen worden mee 
geïmplementeerd



Medicom 

Myra 

Promedico 



 Als somatische diagnostiek is 
afgerond

 Via mail uitnodiging voor vragenlijsten 
thuis

 Kan in delen beantwoord worden





 SOLK (ernst) 

 Kwaliteit van  leven 

 criteria CVS IBS FM

 Screening op psychiatrische stoornissen  
(4DKL PTSS)

 Actuele stressoren, middelengebruik ( ook 
cafeine en energy drinks)



 Gediagnosticeerde syndromen  

 verwijshulp  (conform licht matig ernstig) 

 bij specialistische GGZ eventueel kaartje met 
aanbod in de regio



 Zelfhulp-programma’s

 Individueel ingesteld

 Door HA en patiënt  bij te stellen

 Dagboekfunctie via smartphone

 Behandeldoel: uitzoeken wat wel/niet werkt 
qua SIFs

 Bij dagelijks inlog ook “snoepjes” die geliked 
kunnen worden

 Alles wordt benoemd als “lichamelijke 
klachten”





Uiteindelijk kan patiënt een          

“Persoonlijke Gids”   

afdrukken met aanbevelingen, 

patiënt kan ook voorwoord en 
titel 

bedenken, 



 Vragen?

 Knelpunten bij patiënten met SOLK

 Knelpunten samenwerking 1e 2e lijn





 Reumatologie Fibromyalgie

 Immunologie CVS

 MDL arts IBS, functionele dyspepsie

 Cardiologie Atypische PODB

 Neurologie Aspecifieke LRP, 
Spanningshoofdpijn

 Gynecologie PMS, Chronic Pelvic Pain

 KNO Globus, TMD


