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Presentatie: Effectieve communicatie bij SOLK
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Toestemming  vertoning cartoon van uitgever  BSL



Symptomen vaak medisch onverklaard, Sharpe 2006



Nieuwe patiënten met SOLK, Nimnuan, Wessely, 2001

Specialisme Prevalentie (95% CI)

Tandheelkunde 37% (25-48)

Longziekten 41% (28-53)

Reumatologie 45% (35-55)

Cardiologie 53% (43-63)

Gastro-enterologie 58% (44-71)

Neurologie 62% (52-72)

Gynaecologie 66% (56-76)

TOTAAL GEMIDDELD 52% (48-57)



Kernpunten richtlijn SOLK, MDR SOLK 2010 

www.ggzrichtlijnen.
NHG richtlijn SOLK 2013

Lichamelijke klachten langer dan enkele weken, waarbij bij adequaat medisch onderzoek 
geen somatische verklaring wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart.

Er kán wel ziekte zijn, met klachten die erger zijn dan je verwacht.

Stepped care

Huisarts heeft regiefunctie



Stepped care

Lichte SOLK: enkele weken, klachten op 1 gebied, weinig functiebelemmering; 
uitleg en activerend beleid in huisartspraktijk (huisarts, POH- ggz).

Matige SOLK: enkele maanden, klachten op 2 gebieden, matige 
functiebelemmering; overige eerste lijn erbij  betrekken (fysiotherapeut, psycholoog).

Ernstige SOLK: > 3 maanden, klachten op 3-4 gebieden, ernstige 
functiebelemmering; verwijzing tweede lijn multidisciplinaire GGZ / revalidatie; 
huisartspraktijk houdt regie.



Taken
Adequate diagnostiek naar ziekten die klacht kunnen verklaren

Werkhypothese SOLK tijdig stellen

SCEGS klachten exploratie => ernst en in stand houdende factoren

Uitleg: geen ziekte, wel in stand houdende factoren

Plan om in stand houdende factoren te doorbreken

Ernstige SOLK -> verwijzing GGZ / Revalidatie

Alert blijven op tekenen van ziekte 



Zorgstandaard SOLK 2018

- voor patiënten en hun naasten en alle zorgverleners

regievoering en communicatie tussen zorgverleners

- kern ligt in huisartspraktijk

- gezamenlijke besluitvorming

organisatie van de zorg: 

uitleg en zelfzorg (huisarts, thuisarts.nl)

bij langdurige ernstige klachten geïntegreerde somatische en 

geestelijke gezondheidszorg



Artsen vinden SOLK- consulten lastig, Carson 2004 



Stroef verlopend consult, Carson et al. Pract Neurol 2016;16:56-61



Communicatie bij SOLK doet ertoe!

Weiland A, Van de Kraats RE, Blankenstein AH, Van Saase JLCM, Van der Molen HT et al. Encounters between medical specialists
and patients with MUPS; influences of communication on patient outcomes and use of care. Perspect Med Educ (2012) 1:192-206.

Aansluiten cognities pt -> minder angst/meer tevredenheid (Van Dulmen, 1995)

Duidelijke uitleg + informatie folder -> symptoom reductie (Hall-Patch, 2010)

Anticiperen op normale testuitslag -> vergroot pt geruststelling (Petrie, 2007)

Tonen affect -> pt tevredenheid (Stones, 2006)



Communicatie specialist – SOLK pt belangrijk! H&W, 60 (11) november 2017

14 uur training:

Ervaringsleren, feedback, Cognitief Gedragsther. 
technieken

Artsen werden gestimuleerd klachten te exploreren en te 
zoeken naar symptomen, cognities, emoties en (sociaal) 
gedrag waarmee een pt zijn symptomen mogelijk 
versterkt. De artsen leerden hoe SOLK-pt effectief gerust 
te stellen zonder onnodige diagnostiek. 

Video-consulten met SOLK-pt werden beoordeeld op 
communicatievaardigheden.

Getrainde artsen bleken patiënten effectiever gerust te stellen

(p < 0,001) en SOLK beter uit te leggen (p < 0,05). 

Op een driepunt-schaal werd training beoordeeld met 2,79. 

Weiland A, Blankenstein AH, Van Saase JLCM, et al. Training medical specialists to communicate better with MUPS patients; 
a RCT. 2015. PLoS ONE 10(9):e0138342. doi:10.137/journal.pone.0138342.



Uit verwijsbrief van huisarts over pt Nico

…...Pt, 55 jaar,  heeft allerlei klachten en maakte zich hier veel zorgen over. In familie komt MS voor.  Klachten

concentreren zich rond benen. VG: GB.

…....Pt is onlangs op SEH gezien, had last van krachtsverlies en duizeligheid. Ondanks alle normale bevindingen

blijft pt ongerust.

…....Tijdens het laatste consult gaf pt aan zich overmatig bezorgd te maken. Hij hoeft maar iets te voelen en

denkt dan al snel aan het ergste. Pt is uitgeput.

Gaarne uw onderzoek en advies.



Biopsychosociaal model

Biologisch

Functieverlies/pijn

Psychologisch Sociaal



Scherp in Somatiek

Wat denkt/hoopt patiënt Cognities 

Impact klachten op Emotie
Gedrag

- Sociale omgeving

Exploratie klachten



Vraag goed door in somatiek

Lichamelijke 
gewaarwordingen

klacht

symptoom

Nico’s klacht:

Tintelingen in benen

Zwaar gevoel in re been

Zwabberbenen bij lopen

Wankel bij opstaan



1. Slaapproblemen

2. Slechte lichamelijke conditie

3. Afwijkend voedingspatroon

4. Verhoogd gevoelig voor lichamelijke sensaties

Bespreken van somatische instandhoudende
factoren



Samenvatting exploratiefase Nico

S Maakt lange dagen en slaapt slecht

C  Zijn oom heeft MS en hij is daar ook bang voor.

E Nico is angstig; en gefrustreerd vanwege slechte werkverhouding met baas

G Geen ziekteverzuim. Als het echt niet meer gaat, even pauze.
Na het werk zoekt Nico op internet naar oorzaak van klachten.

S Weinig sociale contacten, geen steun, geen ontspanning



Verwijsbrief bevat SOLK - indicatoren 
SOLK voorspellers score

1 soort klachten
gastro-intestinaal 2

algemeen 5
uit andere tracti 2

multi tracti 6
2 brief in lekentermen 3
3 geen somatische comorbiditeit 2
4 geen afwijkende bevindingen 2
5 psychiatrische comorbiditeit 3
6 vrouw 1

Kans op SOLK 94 % (range 88-99) > 9
PROFFS: A screening tool for early identification of functional somatic symptoms
Janna M. Gol, Huibert Burger ea. J Psychosom Res. 2014:77(6):504-9.



Uit verwijsbrief van huisarts over pt Nico

…...Pt, 55 jaar,  heeft allerlei klachten en maakte zich hier veel zorgen over. In familie komt MS voor.  Klachten

concentreren zich rond benen. VG: GB.

…....Pt is onlangs op SEH gezien, had last van krachtsverlies en duizeligheid. Ondanks alle normale bevindingen

blijft pt ongerust.

…....Tijdens het laatste consult gaf pt aan zich overmatig bezorgd te maken. Hij hoeft maar iets te voelen en

denkt dan al snel aan het ergste. Pt is uitgeput.

Gaarne uw onderzoek en advies.



Virtuele etalage Patiënt perspectief
Positief - neutrale taal

Wat is het dan wel? Plausibele verklaring
Gesprek over optreden klachten
Uitleg SOLK + in stand houders
Visualiseren: tekening, metafoor

Hoe verder? Verbinden pt en dr perspectief
Gezamenlijke probleemdefinitie
Peilen motivatie pt

Informeren en uitleg geven over SOLK



Ontregeling hypothalamus-hypofyse-bijnier as
Acute stress doet een boel goede dingen voor ons lichaam

Fight-and-flight respons



Waarschijnlijk niet één verklaring / verstoring



• U heeft iets dat veel voorkomt

• U heeft echt klachten, u beeldt het zich niet in

• Wat u heeft, is potentieel omkeerbaar

• Het is niet uw schuld dat u deze klachten heeft

• Maar u zult er wel moeite voor moeten doen om beter te worden

Uitleg

(Stone: www.neurosymptoms.org)



Spreekwoorden

- Je buik ervan vol hebben

- Teveel aan je hoofd hebben

- Teveel op je nek hebben

-> welke hanteer jij met succes?



Metaforen

Auto inbraakalarm

Wel: bij intikken ruit  Niet: kat van de buren springt op de 
motorkap



Metaforen

Waarschuwingslampje  benzine: signaal, maar de oorzaak moet je zoeken

De accu raakt leeg



Metafoor ‘hersenorkest’

Alleen de pijnmelodie

Groot 
Symfonieorkest
Breed repertoire



Uitleg over SOLK



Stelling

EXtra diagnostiek bij pt met SOLK heeft positief 
effect op de geruststelling van patiënten.



Aanvullend onderzoek 

-- 14 RCTs; 3828 pt; lage pretest waarschijnlijkheid op ernstige ziekte

-- Diagnostische onderzoeken in 1ste en 2e lijn

-- geen significant effect op verminderen ongerustheid, angst, klachten,

gering effect op zorgconsumptie 1ste  lijn

-> -> artsen overschatten effect diagnostische testen op geruststelling 

bij klachten met lage kans op ernstige ziekte.



Aanvullend onderzoek

Hoe vaak blijkt er bij follow-up toch een medische oorzaak aantoonbaar? 

1. <5% 

2. 5-10% 

3. 20-25% 

4. >30% 

- Follow-up studie IBS : 3 % (Owens, Ann of Intern Med 1995)

- Meta-analyse SOLK   : 4% (Stone, BMJ 2005)

- COP (UMC Utrecht)  : 1,6% (Snijders, Thesis 2012)



Brieven over SOLK – patiënten kunnen beter
Weiland A, Blankenstein AH, Willems MHA, Van Saase JLCM, Van Daele PLA, Bootsma A, Vriens EM, Oberndorff-Klein 

Woolthuis A et al. Training medical specialists to write appropriate reply letters to GPs about patients with MUPS; a cluster 
randomized trial. Patient Educ Couns 98 (2015) 1229-1235 

285 terugrapportages specialist -> HA % voor 
Contr.

% voor 
Interv.

% na 
Contr.

% na 
Interv.

verwijsvraag huisarts
antwoord op verwijsvraag 
hulpvraag patiënt
antwoord op hulpvraag patiënt

33
30
41
32

33
37
33
33

32
33
37
33

44
41
61*
63*

somatische bevindingen
aanvullend onderzoek

81
71

86
82

84
77

91
75

uitleg solk & in stand houdende factoren
advies aan patiënt en huisarts

30
62

27
54

31
69

41
66



Take home messages

Heldere taal van arts helpt een patiënt zijn/haar klachten te boven te komen.

SOLK communicatie training ‘maakt je een betere dokter’.

a.weiland@erasmusmc.nl

www6.erasmusmc.nl/onverklaarde-klachten




