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Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn lichamelijke klachten waarvoor 

na adequaat medisch onderzoek geen verklaring gevonden wordt. het fenomeen SOLK komt vaak 

voor. Ongeveer 25-50% van de aan de huisarts gepresenteerde klachten blijven onverklaard. In 

ziekenhuizen kan dit percentage oplopen tot wel 70%, afhankelijk van het specialisme. Gelukkig 

gaat SOLK meestal vanzelf over. Een minderheid van de patiënten herstelt echter niet. We spreken 

dan van persisterende SOLK. Persisterende SOLK kan tot ernstige problemen leiden. Uit onderzoek 

blijkt dat patiënten met persisterende SOLK meer stress en psychosociale problemen ervaren dan 

patiënten met verklaarde klachten. Ze voelen zich vaak onbegrepen door artsen. Ook lopen ze een 

verhoogd risico op blootstelling aan onnodige diagnostische procedures en medicatie, zonder dat 

dit gezondheidswinst oplevert.

Er zijn nog veel onduidelijkheden rondom het concept SOLK. Zo zijn er veel classificatiesystemen 

die beogen díe patiënten te selecteren die hulp nodig hebben. Er is echter geen consensus over 

welk systeem het beste is. Bovendien weten we weinig over het beloop van SOLK. Welke patiënten 

lopen risico op persisterende klachten en welke niet? Zijn er factoren te vinden die het beloop 

kunnen voorspellen? En tot slot: wat zijn effectieve behandelingen van SOLK? In dit proefschrift 

heb ik geprobeerd om antwoorden te vinden op deze vragen. Hieronder zal mijn bevindingen per 

hoofdstuk samenvatten.

In hoofdstuk 1 introduceer ik het onderwerp SOLK en geef ik een overzicht van de wetenschap-

pelijke kennis tot nu toe over de classificatie, het beloop, het voorspellen van dit beloop en de 

behandeling van SOLK. Vervolgens presenteer ik onze onderzoeksvragen:

1. Wat is de klinische waarde van de DSM 5 ‘Somatic Symptom Disorder’ ten opzichte van de DSM 

IV ‘Somatoform Disorders’?

2. Wat is het beloop van SOLK in termen van ernst van klachten en fysiek en mentaal functio-

neren? Kunnen we verschillende beloopstypes identificeren?

3. Kunnen we (demografische, medische, psychologische, gedragsmatige of biologische) factoren 

identificeren die het beloop van SOLK voorspellen?

4. Wat is de effectiviteit van de huidige beschikbare niet-medicamenteuze behandelingen van 

SOLK?

5. Hoe kunnen behandelaars SOLK het best benaderen op basis van de huidige beschikbare 

wetenschappelijke literatuur?

In hoofdstuk 2 beschrijven de opzet van de PROSPECTS studie. Dit is een prospectieve longi-

tudinale cohort studie, welke beoogt het beloop van SOLK en hiermee samenhangende factoren 

in kaart te brengen. Oorspronkelijk wilden we voor dit onderzoek 450 patiënten (18-70 jaar) 

includeren in huisartspraktijken en in gespecialiseerde SOLK behandelcentra in de 2e en 3e lijn. 

We wilden deelnemers gedurende 3 jaar 5x vragenlijsten voorleggen en 2x speekseltests voor 

cortisolanalyses af laten nemen. Met deze metingen beoogden we de ernst van de klachten en de 

mate van fysiek en mentaal functioneren in kaart te brengen, en ook informatie te vergaren over 
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potentiele demografische, medische, psychologische, gedragsmatige en biologische predictoren. De 

keuze voor de potentiele predictoren baseerden we op empirische en theoretische literatuur over 

het beloop van SOLK.

In hoofdstuk 3 gebruikten we de baseline data van de PROSPECTS studie om de klinische waarde 

van de DSM 5 ‘Somatic Symptom Disorder’ (SSD, een nieuw SOLK gerelateerd classificatiesysteem 

waarbij psychologische criteria een rol spelen) te vergelijken met die van de DSM IV ‘Somatoform 

Disorders’ (SD, een oud classificatiesysteem waarin geen psychologische criteria gebruikt worden). 

Uiteindelijk werden in de PROSPECTS studie 325 patiënten geïncludeerd. We gebruikten hun 

scores op vragenlijsten over de ernst van hun klachten (PHQ-15), fysiek functioneren (RAND 36 

subschalen), angst (BAI), depressie (QIDS-SR), hypochondrie (WI) en ziekteperceptie (IPQ-K) als 

proxy voor de uitwerking van de DSM IV en 5 criteria. We vonden dat 92.9% van onze populatie 

voldeed aan de criteria van een DSM IV SD, terwijl maar 45.5% voldeed aan de criteria van een 

DSM 5 SSD. Patiënten die aan de SSD criteria voldeden hadden ernstigere klachten dan diegenen 

met alleen een DSM IV SD. Ook hun fysiek functioneren was slechter. We concludeerden hieruit dat 

de DSM 5 SSD criteria in onze SOLK populatie strikter zijn dan de DSM IV SD criteria. We stelden 

dat deze ontwikkeling wat ons betreft een verbetering is, aangezien de DSM IV criteria van oudsher 

als overinclusief beschouwd werden. We stelden echter ook dat de psychologische criteria beter 

gespecificeerd moeten worden om het gebruik van DSM 5SSD criteria in onderzoek en praktijk te 

vergemakkelijken. 

In hoofdstuk 4 gebruikten we longitudinale data van de PROSPECTS studie om het beloop van 

SOLK gedurende 2 jaar in kaart te brengen. We keken hierbij naar de ernst van de klachten

(PHQ-15), het fysiek functioneren (RAND 36 PCS) en het mentaal functioneren (RAND 36 MCS).

We gebruikten de baseline meting en de metingen na 6, 12 en 24 maanden. Omdat we verschil-

lende beloopstypen wilden identificeren pasten we Latente Klasse Analyse (LKA) toe. Omdat de 

resultaten van deze analyse klinisch moeilijk te interpreteren waren besloten we om daarnaast ook 

descriptieve methoden te gebruiken om totale veranderscores en de richting van veranderingen 

over de tijd in kaart te brengen. Met LKA identificeerden we 3 beloopstypes voor alle uitkomst-

maten: een ‘stabiel ernstig’ type, een ‘stabiel gemiddeld’ type en een ‘verbeterend’ type. De 

overgrote meerderheid van de patiënten werd ingedeeld bij een stabiel type. Het bleek echter dat 

de heterogeniteit binnen de beloopstypen erg groot was: de meeste patiënten volgden niet de 

gemiddelde beloopslijn van het specifieke type, maar ‘dansten’ er als het ware omheen. Als we 

naar totale verandering keken (waarbij we slechts 2 meetmomenten gebruikten) zagen we dat 

27% van de patiënten over 2 jaar tijd meer klachten kreeg, terwijl 63% verbeterde. Analyses van 

de richting van veranderingen (waarbij we alle meetmomenten gebruikten) lieten zien dat bijna 

80% van de patiënten een fluctuerend beloop had. Dit gold voor alle uitkomstmaten. Op basis van 

deze resultaten stelden wij vast dat de prevalentie van de verschillende beloopstypen erg afhanke-

lijk is van de manier waarop je ze classificeert. We concludeerden dat hoewel de meerderheid van 

de SOLK patiënten een fluctuerend beloop van SOLK had, deze wisselingen niet goed gedetecteerd 
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konden worden met LKA. Dit is toe te wijzen aan de grote mate van interpersoonlijke

heterogeniteit in het beloop. De percentages verbetering en verslechtering van klachten op basis 

van de totale veranderscores zijn vergelijkbaar met eerder beschreven percentages in de literatuur. 

Echter, omdat we ook zagen dat bij de meerderheid van onze patiënten het beloop wisselend was, 

is het belangrijk om te beseffen dat de stabiliteit van deze percentages erg laag is. 

In hoofdstuk 5 hebben we baseline data van de PROSPECTS studie gebruikt om de 

cross-sectionele relatie tussen salivair cortisol (een lichamelijk stresshormoon) en verschillende klach-

tenkarakteristieken (type, ernst en duur van klachten) bij SOLK te onderzoeken. We gebruikten 

de ‘Cortisol Awakenig Response’ (CAR) als parameter voor het cortisolgehalte. We pasten confir-

matieve factoranalyse toe om 4 specifieke klachtenclusters te identificeren: (1)gastro-intestinale 

klachten, (2) pijn, (3) cardiopulmonale klachten en (4) vermoeidheid. Hiervoor gebruikten we de 

LKV vragenlijst, een vragenlijst die het vóórkomen en de frequentie van 51 verschillende lichamelijk 

klachten in kaart brengt. Ernst van klachten registreerden we met behulp van de PHQ-15 en duur 

van klachten werd door deelnemers gerapporteerd in hun klachten top 3. Uiteindelijk pasten we 

multipele lineaire regressie analyses toe om de relatie tussen de CAR en individuele factorscores op 

de specifieke klachtenclusters, ernst van de klachten en duur van de klachten te onderzoeken. We 

vonden dat er in onze heterogene SOLK populatie geen relatie was tussen salivair cortisol en de 

beschreven klachtenkarakteristieken. 

In hoofdstuk 6 beschreven we een kwalitatief onderzoek naar de visie van patiënten op het 

herstellen van SOLK. We hielden semigestructureerde interviews met 9 patiënten uit de PROSPETCS 

studie, bij wie de klachten op baseline op zijn minst van gemiddelde ernst waren (gebaseerd op de 

PHQ-15 score), maar bij wie deze klachten na 6 of 12 maanden substantieel waren afgenomen. 

We vroegen deze patiënten welke factoren volgens hun hadden bijgedragen aan dit (gedeeltelijke) 

herstel. De interviews werden opgenomen en vervolgens woordelijk getranscribeerd. Data analyse 

vond plaats met behulp van ATLAS.ti. Patiënten beschreven dat het accepteren van de klachten en 

de gerelateerde beperkingen in hun geval de meest belangrijke stap was op weg naar herstel. Vaak 

kwamen zij tot deze acceptatie na een moment van persoonlijke crisis. Na deze crisis herpakten 

patiënten de grip op hun eigen welzijn door anders om te gaan met de klachten. Bijvoorbeeld 

door activiteiten beter te doseren of door het creëren van effectieve ontspanningsmomenten. 

Hierbij werden ze meestal bijgestaan door een therapeut. De nieuwe aanpak leidde uiteindelijk tot 

vermindering van de klachten. Patiënten gaven aan het heel belangrijk te vinden dat huisartsen en 

behandelaars SOLK klachten serieus nemen en een coachende rol op zich nemen. Patiënten uitten 

hierbij een behoefte aan meer multidimensionale behandelingen (waarbij bijvoorbeeld gesprekken 

met fysieke behandelingen gecombineerd worden) in de reguliere gezondheidszorg.

In hoofdstuk 7 gebruikten we longitudinale data van de PROSPE CTS studie om predictie-

modellen te ontwikkelen voor het 2-jarige beloop van SOLK in termen van ernst van klachten 

(PHQ-15), fysiek functioneren (RAND 36 PCS) en mentaal functioneren (RAND 36 MCS). We 
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gebruikten hiervoor mixed model analyse, een methode waarbij meerdere meetmomenten gebruikt 

kunnen worden. We selecteerden potentiele predictoren op basis van de beschikbare empirische 

en theoretische literatuur over het beloop van SOLK. De uiteindelijke predictiemodellen voor alle 

drie de uitkomstmaten lieten veel gelijkenissen zien. Wanneer we de 3 modellen combineerden 

vonden we dat fysieke comorbiditeit, hogere ernst en langere duur van klachten op baseline, 

angst, catastoferende cognities, vermijdende cognities door schaamte of angst, vermijdings- of 

rustgedrag en neuroticisme voorspellers waren voor een ongunstig beloop. Beperkt alcoholgebruik, 

een hoger opleidingsniveau, beter fysiek of mentaal functioneren op baseline, het focussen op 

klachten, cognities over de schadelijkheid van klachten en extraversie waren voorspellers voor een 

gunstig beloop. De verklaarde interpersoonlijke variantie van de 3 modellen lag tussen de 70.5 en 

de 76.0%. De modellen presteerden gelijkwaardig in de 1e en de 2e/3e lijn. De 2 contra-intuïtieve 

predictoren voor een gunstig beloop (focussen op de klachten en cognities over hun schadelijkheid) 

lieten univariaat een tegenovergesteld effect zien. Deze omkering van het effect is mogelijk een 

gevolg geweest van multicollineariteit. We concludeerden dat de predictiemodellen een aantal rele-

vante demografische, medische, psychologische en gedragsmatige predictoren hebben geïdentificeerd. 

Externe validatie is echter nodig voor dat de modellen klinisch geïmplementeerd kunnen worden.

In hoofdstuk 8 presenteerden we de resultaten van een systematisch literatuuronderzoek naar 

niet-medicamenteuze behandelingen van somatoforme stoornissen en SOLK bij volwassenen. 

We voerden zoekopdrachten uit in diverse literatuur en trial databases en selecteerden gerando-

miseerde gecontroleerde trials (RCT’s) en cluster gerandomiseerde trials met deelnemers met een 

somatoforme stoornis of een alternatieve SOLK gerelateerde diagnose. Vier auteurs extraheerden 

in paren de relevante data uit de gevonden artikelen en evalueerden het risico op bias. We inclu-

deerden 21 RCT’s met 2658 gerandomiseerde deelnemers. De geïncludeerde trials onderzochten 

de effectiviteit van een bepaalde vorm van psychologische behandelingen, vergeleken met de 

reguliere zorg, het plaatsen op een wachtlijst, placebo, uitgebreide reguliere zorg of een andere 

behandeling. We vonden geen studies die fysieke behandelingen onderzochten. We vonden dat 

alle psychologische behandelingen met betrekking tot de ernst van de klachten tezamen effectiever 

waren dan reguliere behandeling of het plaatsen op een wachtlijst (gestandaardiseerd gemiddeld 

verschil -0.34; 95% betrouwbaarheidsinterval -0.53 tot -0.16; 10 studies, 1081 deelnemers). 

De grootte van het effect was echter klein. Als individuele behandeling was alleen cognitieve 

gedragstherapie voldoende onderzocht om er betrouwbare conclusies over te kunnen trekken. De 

resultaten van studies die cognitieve gedragstherapie vergeleken met reguliere zorg waren vergelijk-

baar met die van alle studies met alle psychologische behandelingen tezamen. We concludeerden 

dat er meer onderzoeken nodig zijn naar andere behandelingen dan cognitieve gedragstherapie in 

het algemeen, en naar fysieke behandelingen in het bijzonder.

In hoofdstuk 9 evalueerden we vanuit klinisch oogpunt het wetenschappelijk bewijs voor alle 

beschikbare SOLK behandelingen: zowel voor niet-medicamenteuze als medicamenteuze behande-

lingen. We presenteerden een overzicht van 4 Cochrane literatuuronderzoeken, waarin het effect 
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van medicatie, psychologische behandelingen, uitgebreide reguliere zorg en adviesbrieven van 

medisch specialisten bij somatoforme stoornissen of persisterende SOLK werd onderzocht. Op basis 

van dit literatuuroverzicht gaven we praktische adviezen over de aanpak van SOLK in de praktijk. 

In geval van SOLK adviseerden we clinici om alle dimensies van de gepresenteerde klachten te 

exploreren (de somatische, cognitieve, emotionele, gedragsmatige en sociale dimensie) en om de 

bevindingen van deze exploratie met de patiënt te delen. Op basis van de bevindingen is het moge-

lijk dat er een logische verklaring voor het persisteren van klachten aangewezen kan worden. Deze 

verklaring kan gebruikt worden in de verdere aanpak. Met betrekking tot de behandeling van SOLK 

concludeerden we dat het zinvol kan zijn om cognitieve gedragstherapie aan te bieden aan de 

patiënt. Medicamenteuze behandeling (anders dan acute pijnbestrijding) beschouwden we niet als 

zinvol. Tot slot adviseerden we clinici om patiënten te vragen om bij verandering of verslechtering 

van het beeld terug te komen voor herevaluatie, aangezien het niet kunnen vinden van de oorzaak 

van iemands klachten nooit mag leiden tot de conclusie dat er geen oorzaak is.

In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 10) gaf ik mijn interpretatie van onze bevindingen en 

plaatste ik deze in het bredere plaatje van de huidige kennis over SOLK. Ook gaf ik een overzicht 

van de implicaties van onze onderzoeksresultaten voor de klinische praktijk en toekomstig weten-

schappelijk onderzoek. 
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