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RICHTlIJNEN

De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn ‘Somatisch 
onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en 
somatoforme stoornissen’
Christina M. van der Feltz-Cornelis, Jan A. Swinkels, A.H. (Nettie) Blankenstein, Rob Hoedeman en Emile J.W. Keuter  

Gerelateerd artikel: Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3278

Somatisatie komt veel voor; iedere huisarts of medisch 
specialist krijgt er op een of andere wijze mee te maken. 
Van alle klachten waarmee patiënten bij de huisarts 
komen blijft 30-60% onverklaard, maar dit wordt pas een 
probleem wanneer de klachten aanhouden en zij het 
functioneren van de patiënt beperken, zodat de patiënt 
medische hulp gaat zoeken in de vorm van somatische 
zorg.
Het gaat hier dus om een allocatieprobleem: de patiënt 
wil wel behandeling en verwijzing, maar anders dan de 
huisarts op het oog heeft. Het gaat ook om een ander 
probleem: de arts en de patiënt hebben verschillende 
ideeën over wat het probleem is en wat er aan gedaan zou 
moeten worden. Dit leidt tot irritatie bij dokters en 
patiënten die het niet eens kunnen worden over de te 
kiezen behandelvorm. En dat is jammer, want de laatste 
jaren is er voldoende bewijs voor de stelling dat deze 
klachten met de huidige methoden behandeld kunnen 
worden en over kunnen gaan.
Hierover wordt gerapporteerd in de richtlijn ‘SOLK en 
somatoforme stoornissen’, waarin ‘SOLK’ staat voor 
‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klach-
ten’. De complete versie van de richtlijn is te vinden op 
www.ggzrichtlijnen.nl (klik in de linkerkolom op ‘SOLK 
en Somatoforme Stoornissen’).1 Deze richtlijn is in 2010 
geautoriseerd en is bedoeld voor alle medische discipli-
nes, psychotherapeuten, verpleegkundigen, fysiothera-
peuten en arbeidsgeneeskundigen. Nu deze richtlijn is 

De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn ‘Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOlK) en somatoforme 
stoornissen’ beveelt een benadering aan met ziektemanagement gebaseerd op 3 hoofdlijnen: (a) het hanteren van 
patiëntprof ielen, waarbij het risico op iatrogene schade en chroniciteit wordt ingeschat; (b) het hanteren van een 
‘stepped care’-benadering, waarbij de patiënt instapt op een niveau passend bij diens prof iel; en (c) het optreden 
van de huisar ts, en in ernstige gevallen van de medisch specialist of psychiater, als casemanager die de zorgcon-
sumptie kanaliseer t. Patiënten met het zogenoemde lichte prof iel dienen behandeld te worden door de huisar ts 
met een tweesporenbeleid en psycho-educatie. Bij het matig ernstige prof iel compliceer t gelijktijdige depressie, 
angststoornis of lichamelijke ziekte het beeld; bij behandeling daar van is de prognose gunstig. Het ernstige prof iel 
betref t patiënten met een somatoforme stoornis van lange duur, die al medische ingrepen hebben ondergaan en 
verstoorde behandelrelaties hebben. Bij hen staat beperken van iatrogene schade op de voorgrond. Implementatie 
van deze richtlijn vereist het toegankelijk maken van zorg voor deze patiënten.
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uitgekomen is te verwachten dat hulpverleners in het 
medische circuit deze klachten sneller zullen herkennen, 
benoemen en behandelen en dat patiënten minder lang 
met deze klachten zullen rondlopen. Dat kan hun functi-
oneren verbeteren, de onnodige aanspraken op zorg doen 
afnemen en een positieve invloed hebben op de arts-
patiëntrelatie.

Definitie

Het zou de communicatie tussen hulpverleners in de 
algemene gezondheidszorg en de ggz en hun patiënten 
ten goede komen als alle disciplines dezelfde term 
gebruiken voor lichamelijk onverklaarde klachten. In de 
literatuur en in de zorg is echter nog geen ideale, alge-
meen bruikbare benaming te vinden. In de richtlijn is 
gekozen voor de term ‘somatisch onvoldoende verklaarde 
lichamelijke klachten’ (SOLK), omdat deze term neutraal 
is en ook ten grondslag ligt aan de term ‘somatoforme 
stoornissen’ in de DSM-classificatie.
Volgens de definitie van Lipowski is somatisatie ‘een nei-
ging lichamelijke klachten te ervaren en te uiten, deze toe 
te schrijven aan lichamelijke ziekte, en er medische hulp 
voor te zoeken, terwijl er geen somatische pathologie 
gevonden wordt die de klachten voldoende verklaart’.2 
Somatisatie is dus een benaming voor het proces dat 
ertoe leidt dat patiënten met SOLK en somatoforme 
stoornissen zich met hun klachten wenden tot een arts in 
de veronderstelling dat deze een lichamelijke ziekte zal 
vinden. Naast SOLK onderscheiden we voor de ernstigere 
ziektebeelden de somatoforme stoornissen volgens de 
DSM-IV-TR. Strikt genomen kan SOLK binnen de DSM 
benoemd worden als ‘somatoforme stoornis niet anders-
zins omschreven’. De werkgroep kiest er toch voor SOLK 
apart te benoemen omdat zij niet de indruk wil wekken 
dat iedere lichamelijk onvoldoende verklaarde klacht die 
enige weken duurt, ook zonder hardnekkige ziekte-attri-
buties en sterke belemmeringen, een psychiatrische 
stoornis zou moeten zijn. Immers, zoals gezegd blijft 
30-60% van de klachten onverklaard; dit is dus een vrij 
gewoon gegeven in de medische praktijk.
Samenvattend ziet de werkgroep een continuüm dat 
loopt van enerzijds de ongecompliceerde kortdurende 
lichamelijke klacht die bij het dagelijks leven hoort, via de 
langer dan enkele weken aanhoudende SOLK met meer 
of minder uitgesproken somatisatie en de uit meerdere 
samenhangende SOLK bestaande syndromen, tot ander-
zijds de somatoforme stoornissen, met als ernstigste 
vorm de somatisatiestoornis.

Knelpunten

De werkgroep verrichtte een knelpuntenanalyse die uit-
wees dat er problemen ontstaan voor patiënt, arts en 
maatschappij wanneer SOLK lang aanhouden of gepaard 
gaan met belemmeringen in het dagelijks functioneren. 
Deze problemen hebben vooral te maken met een ver-
schil in perspectief tussen arts en patiënt, de communi-
catie tussen arts en patiënt, het versnipperde zorgaanbod 
en hoog werkverzuim.

VerschillenD perspectief
SOLK en somatoforme stoornissen vormen een lastige 
problematiek voor de geneeskunde in haar algemeenheid. 
Artsen vinden dat 5% van de patiënten met door ziekte 
verklaarde klachten ‘zeer tot extreem moeilijk te behan-
delen’ is. Dit stijgt naar 20% als de klachten slechts deels 
door ziekte verklaard kunnen worden en naar 50% bij 
mensen met lichamelijk onverklaarde klachten. Artsen 
kunnen kennelijk makkelijker omgaan met ziekte 
(‘disease’) dan met de subjectieve beleving van het ziek 
zijn (‘illness’), terwijl patiënten omgekeerd juist erva-
ringsexpert zijn in illness en minder kennis hebben over 
disease.

MiscoMMunicatie
De klachten en beperkingen van patiënten met SOLK 
verbeteren als de patiënten zich begrepen voelen door 
hun huisarts. Zij hebben behoefte aan emotionele onder-
steuning en een overtuigende uitleg van hun klachten. 
Toch blijkt uit observatie van consulten dat cognities, 
angsten en psychosociale aspecten die patiënten naar 
voren brengen, niet goed worden geëxploreerd door art-
sen. De uitleg die dokters geven aan patiënten met SOLK 
sluit bovendien niet goed aan op de klachtbeleving van de 
patiënt en arts en patiënt komen vaak niet tot een 
gemeenschappelijke formulering van het probleem. Ook 
de patiënt kan het ontstaan van miscommunicatie in de 
hand werken, bijvoorbeeld door slechts zijn klacht te 
uiten en niets te zeggen over de context, en door aan te 
dringen op een eenzijdig somatische aanpak van de 
klacht.

VersnipperD zorgaanboD
Het zorgaanbod voor patiënten met SOLK is versnipperd 
over alle medische hulpverleners die patiëntenzorg verle-
nen, en over de hulpverleners in het alternatieve circuit. 
Daarnaast zijn ook psychologen, psychotherapeuten, 
psychiatrisch verpleegkundigen, en psychiaters in de 
eerste-, tweede- en derdelijns ggz betrokken bij de behan-
deling en begeleiding. Somatoforme stoornissen worden 
bovendien slecht herkend: 16% van de patiënten die de 
huisarts bezoekt voldoet aan de criteria van een somato-
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forme stoornis, maar slechts bij een fractie van deze 
patiënten wordt een dergelijke diagnose gesteld. Veel 
artsen en patiënten zijn niet op de hoogte van de moge-
lijkheid tot evidencebased farmacotherapeutische en 
psychotherapeutische behandelingen. Verwijzing naar 
de ggz is voor patiënten bovendien vaak niet direct 
acceptabel, omdat ze voor hun lichamelijke klachten een 
medisch-somatische aanpak verwachten.

WerKVerzuiM
Diverse onderzoeken tonen aan dat SOLK leiden tot ver-
mindering van het functioneren. SOLK en somatoforme 
stoornissen leveren een aanzienlijke bijdrage aan fre-
quent en langdurig verzuim. Het is dan ook een belang-
rijk maatschappelijk probleem omdat het leidt tot afname 
van het welzijn, tot aanzienlijke medische kosten en in de 
ergste gevallen tot verlies van arbeid en inkomen door 
langdurige arbeidsongeschiktheid. Naast een betere 
behandeling van de SOLK zelf, is in het zorgaanbod voor 
werknemers met SOLK aandacht nodig voor de gevolgen 
van SOLK voor hun functioneren.

zieKteManageMent solK en soMatoforMe stoornissen

Naar aanleiding van de knelpuntenanalyse concludeerde 
de werkgroep dat het van groot belang is niet alleen de 
evidence voor de behandelingen te verzamelen en ter 
beschikking van de beroepsgroepen te stellen, maar ook 
een benadering voor ziektemanagement aan te reiken. 
Daarmee zou deze problematiek voor artsen en collega-
hulpverleners goed te hanteren zijn. Hier is behoefte aan 
vanwege de neiging tot chroniciteit van de klachten, de 
hoge zorgconsumptie, de problemen in de communicatie 
tussen arts en patiënt, de versnippering in de zorg, en de 
complicaties en sociale problematiek die door dit alles 
optreden bij patiënten.
De hoofdlijnen van de aanpak liggen in (a) het hanteren 
van patiëntprofielen, waarbij het risico op iatrogene 
schade en langdurig beloop wordt ingeschat; (b) het han-
teren van een ‘stepped care’-benadering, waarbij patiën-
ten instappen op een niveau passend bij hun profiel; en 
(c) het optreden van de huisarts, en in ernstige gevallen 
van de medisch specialist of psychiater, als case-manager 
die de zorgconsumptie kanaliseert. Daarbij heeft de 
werkgroep vastgesteld dat de eerste stappen, namelijk 
tweesporenbeleid en psycho-educatie, nooit overgeslagen 
mogen worden, ook niet bij patiënten met het zoge-
noemde ‘ernstige profiel’.

patiëntprofielen
De kans op iatrogene schade en op een langdurig beloop 
neemt toe bij bepaalde patiëntkenmerken, zoals een lang-
durig bestaan van de klachten, hoge zorgconsumptie, het 

ondergaan hebben van operatieve ingrepen vanwege 
SOLK, ernstig verstoorde behandelrelaties, het verloren 
gaan van sociale competenties (relaties, beroep) en het 
optreden van comorbiditeit. Een indeling in 3 profielen 
wordt aangeraden.
Het lichte profiel is dat van de facultatieve somatiseer-
der, die wanneer daar door de huisarts een opening voor 
wordt geboden niet alleen somatische, maar ook psycho-
sociale aspecten exploreert, die nog niet lang klachten 
heeft, met minder dan 6 weken arbeidsverzuim. In dit 
geval is behandeling door de huisarts met een tweespo-
renbeleid en psycho-educatie aangewezen, namelijk 
exploreren van zowel somatische aspecten als de eigen 
ideeën van de patiënt over de klacht, en uitleg geven over 
biologische, psychische en sociale factoren die de klach-
ten in stand houden. Eventueel kan dit gecombineerd 
worden met kortdurende cognitieve gedragstherapie. De 
prognose is goed.
Bij het matig ernstige profiel speelt comorbiditeit een 
rol, in de vorm van hetzij depressie of een angststoornis, 
hetzij een gelijktijdige lichamelijke ziekte die het beeld 
compliceert. Het functioneren kan flink belemmerd zijn 
en ook het ziekteverzuim kan langer zijn; dit brengt risi-
co’s met zich mee op het gebied van werkhervatting. Dit 
profiel vereist een aanpak waarin de comorbiditeit expli-
ciet herkend, benoemd en behandeld wordt; als dat 
gebeurt is de prognose gunstig. Afhankelijk van de mate 
en aard van de comorbiditeit kan een medisch specialist, 
psychiater of huisarts, al dan niet ondersteund door een 
consulent-psychiater, casemanager zijn. Voor de behan-
deling van de comorbiditeit kan zowel aan medicatie 
(antidepressiva) als aan cognitieve gedragstherapie wor-
den gedacht.
Het ernstige profiel betreft patiënten met somatoforme 
stoornissen van langere duur met ernstige belemmerin-
gen in dagelijks functioneren, die al medische ingrepen 
hebben ondergaan en die verstoorde behandelrelaties 
hebben of hebben gehad. In dit geval is het somatiseren 
een gegeven dat geaccepteerd moet worden en staat case-
management en beperken van de iatrogene schade op de 
voorgrond. Als de patiënt daartoe te motiveren is, is cog-
nitieve gedragstherapie zeker aangewezen. De prognose 
is afhankelijk van de mate waarin een goed behandelcon-
tact op te bouwen is, en van de motivatie om daadwerke-
lijk cognitieve gedragstherapie te volgen. In ernstige 
gevallen kan opname in een derdelijnsinstelling en mul-
tidisciplinaire behandeling aangewezen zijn.

iMpleMentatie

Implementatie van deze richtlijn zal kunnen leiden tot 
doelmatiger zorg voor patiënten en verminderde druk op 
behandelaars. Het is prettig dat er effectieve behandel-
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wijzen beschikbaar zijn. Toch is het niet alles goud wat er 
blinkt. Elke arts moet in staat zijn de ideeën van patiën-
ten over hun klacht te exploreren, instandhoudende fac-
toren te herkennen, en hierover uitleg te geven. Dit vergt 
een techniek die niet iedere behandelaar even makkelijk 
uitvoerbaar zal vinden bij het omgaan met deze patiën-
ten, zeker niet als het gaat om diagnostiek en het uitzet-
ten van een behandelplan bij hardnekkige somatiseerders 
die vol overtuiging hun klachten aan een lichamelijke 
oorzaak toeschrijven.
Het is mooi dat de consulent-psychiater de huisarts daar-
bij behulpzaam kan zijn, maar deze is niet altijd beschik-
baar. Ook de beschikbaarheid van cognitief gedragsthera-
peuten in de eerste lijn is beperkt. In de ziekenhuissetting 
gelden vergelijkbare beperkingen, door het geleidelijk ver-
dwijnen van de psychiatrische afdelingen in algemene 
ziekenhuizen (PAAZ).
Ook in de werksetting is er bij arbeidsongeschiktheid door 
SOLK een inconsistent zorgaanbod, terwijl het aanbieden 
van de behandeling in de setting waar de patiënt zich pre-
senteert juist wenselijk is. Dan kan immers in een vroege 
fase het gedrag doorbroken worden zonder dat een strijd 
over een verwijzing naar een therapeut of psychiater in 
een ggz-instelling gevoerd hoeft te worden met een patiënt 
die van mening is dat hij of zij daar niet thuishoort.

Het uitvoeren van een dergelijke keten van zorg is dus 
niet alleen afhankelijk van kennis over behandelmoge-
lijkheden en van technische vaardigheden, maar ook van 
randvoorwaarden op het gebied van toegankelijkheid 
van zorg en van financiering van behandelvormen, zoals 
psychiatrische consulten en cognitieve gedragstherapie 
in de eerste lijn en in de ziekenhuissetting, daar waar 
deze patiënten zich presenteren. De inzet van therapeu-
ten vanuit ggz-instellingen vereist dan ook een transmu-
rale opzet. Ook de rol van de praktijkondersteuner ggz 
in de huisartspraktijk kan nog verder ontwikkeld wor-
den. Er is dus werk aan de winkel nu deze richtlijn er 
ligt.

De multidisciplinaire richtlijn ‘SOLK en somatoforme stoornissen’ is tot 

stand gekomen door de inzet van de leden van de werkgroep ‘Somatoforme 

klachten en stoornissen’ en de adviseurs van het Trimbos instituut en CBO.
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