
SOLK en de 
waarde van 
de tijdlijn

Hoe het maken van een 
tijdlijn kan bijdragen aan het 
oplossen van SOLK klachten



Wat gaan 
we doen?

• Wie ben ik? 

• Vraag aan jullie: wat maakt dat je deze 
workshop hebt gekozen?

• Het tot stand komen van een tijdlijn 

• Het gebruiken van een tijdlijn om tot de kern 
van SOLK te komen (voorbeeld uit praktijk)

• Oppervlakkig doorvragen 

• Diep doorvragen

• Ruimte voor vragen en ervaringen delen 
(handje opsteken)

• Afronding



Wie ben ik?

• 2006: afgestudeerd als fysiotherapeut

• 2009: start eigen fysiotherapiepraktijk

• 2015: start Emotie als Medicijn

• 2019: stichting Emovere

• 2020: boek 

• Ik hou van puzzelen, analyseren, voelen of iets klopt, tot de kern komen, emoties. 

• Mijn cliënten zijn ouder dan 18 jaar



Vraag aan jullie: wat maakt
dat je deze workshop hebt
gekozen?



Hoe kan een tijdlijn van een client tot stand 
komen?

• Klachten aantikken in een lijst op het intake formulier

• Leeftijd erbij noteren



DEEL 2 KLACHTEN IN HEDEN 
EN VERLEDEN
Welk van de andere 
onderstaande klachten heb 
je ooit eerder gehad? Kruis 
deze klachten aan en schrijf 
er ook bij welke leeftijd je 
had toen de eerste 
symptomen verschenen.



Tijdlijn van Linda



Linda 27 jaar

• Klachten: enkelpijn, rugpijn, bilpijn, tintelingen in benen, schouderpijn, 
nekpijn

• 3 jaar hevige klachten

• meerdere fysiotherapeuten, neuroloog, internist

• Pijn bij lopen, traplopen, werken, lang staan, auto rijden, lang zitten. 



Oppervlakkig 
doorvragen

• In welk jaar (en in welke maand) begon de 
klacht?

• Hoe oud was je toen? 

• Speelden er stressvolle of onprettige situaties 
voor of tijdens het starten van de klacht in je 
leven?

• Zou je iets meer kunnen vertellen over deze 
situatie?



Tijdlijn Linda



Veel voorkomende stress rond start van een 
lichamelijke klacht

• Iemand anders doet iets wat de client niet gezien, niet gewaardeerd, niet 
begrepen of niet gesteund doet voelen. 

• Zelfopgelegde druk. Perfectionisme, goedisme, pleasen, urgentie om te 
handelen



Diep 
doorvragen: 
inzoomen op 
de situatie

• Wat raakte het meest: Speel de situatie in je hoofd als
een film af. Wat is het moment dat je het meest raakt?
Wat zie je of wat hoor je? (zintuigelijke waarneming)

• Wat voel je (bij bovenstaande zintuigelijke 
waarneming)?

• Welke emotionele behoefte had 
je ten opzichte van de ander?

• Wat verwachtte je van de ander?

• Hoe reageerde je (naar de ander) op dat moment?

• Hoe zou de ideale situatie eruit hebben gezien? Wat 
had de ander dan gedaan of gezegd?



Wat valt op 
bij Linda?

• Linda legt veel druk op zichzelf om een studie af te ronden 
die zij niet leuk vind. Ook wil zij de beste zijn in haar werk 
en in sport.

• Ze vindt zichzelf dom en zwak. Gevoel dat anderen slimmer 
en beter zijn.

• Gemis aan erkenning door mensen die dicht bij haar staan. 
Linda voelt zich hier boos en verdrietig over, maar 
verdringt deze gevoelens om het contact goed te houden.



Doorvragen op verschillende momenten waarop
lichamelijke of geestelijke klachten begonnen of 
verergerden leidt vaak tot herkenning van een
centraal thema. Aan dit thema zijn vaak
onverwerkte emoties verbonden zoals boosheid, 
angst en verdriet. Vaak staat dit thema in 
verband met jeugdervaringen.



Hoe weet  je of je het centrale thema hebt 
ontdekt?

• Het thema speelt vaak wanneer klachten ontstaan, verergeren of opspelen

• Het thema speelde ook in iemands jeugd. Vaak was er een `sfeer` waarin 
de client leefde.

• Intuïtief aanvoelen van de begeleider

• Het voelt voor de client als kloppend.

• Het thema is emotioneel beladen, en maakt dat de client zich als 
volwassene onveilig voelt wanneer het thema wordt geraakt.



Nog dieper 
doorvragen

• Wat voel je nu dat je aan deze situatie terug denkt?

• Waar voel je dit in je lichaam?

• Sensaties beschrijven

• Welke houding wil je lichaam aannemen? Welke 
beweging wil het gevoel maken?

• Het voelt alsof … (twee handen mij omlaag drukken, 
ik in mijn nekvel wordt gegrepen..)

• Ken je dit gevoel van andere situaties in je leven? 
Misschien in het contact met hele andere mensen?

• Ofwel: pas je eigen expertise toe om emoties te laten 
voelen en verwerken die gerelateerd zijn aan het 
centrale thema



Vragen of 
ervaringen?

• We hebben besproken hoe je de stap zou kunnen 
zetten van klachten naar situaties in iemands 
leven en vervolgens naar een thema, ofwel een 
emotioneel gemis.

• Denk aan een gemis aan erkenning, waardering, 
steun, gezien worden etc.

• Heb je vragen? Of zou je jouw ervaring op dit 
vlak willen delen?



Tips

Dankjewel 
voor je 
aanwezigheid 
en deelname 
☺

• Boek Emotie als Medicijn 
www.emotiealsmedicijn.nl

• www.depijnvoorbij.nl

• Vergeet niet de vicieuze cirkels die pijn 
versterken…:

http://www.emotiealsmedicijn.nl/
http://www.depijnvoorbij.nl/

