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SOLK
Aanpak SOLK vraagt om nieuwe visie: 
samenspel fysieke én mentale zorg

SOLK legt een zware last op onze 
gezondheidszorg en brengt hoge zorg- 
en maatschappelijke kosten met zich 
mee. SOLK is, na dementie, het duurste 
gezondheidsprobleem van ons land, aldus 
prof. dr. Judith Rosmalen, hoogleraar 
psychosomatiek in Groningen. Mensen met 
SOLK hebben vaak het gevoel niet gehoord 
te worden en worden van het kastje naar 
de muur gestuurd. Ook voor professionals 
is SOLK vaak lastige materie. Aandacht 
voor SOLK is dan ook noodzakelijk, zodat 
mensen met SOLK op het juiste moment de 
juiste begeleiding en zorg op de juiste plek 
ontvangen.

Adviseur Roeline van Driel, proces- 
en projectbegeleider SOLK: “We 
doen heel veel goed in de zorg, 
maar zorg voor mensen met SOLK 
moeten we verbeteren. SOLK 
wordt gezien als een chronische 
aandoening; er wordt gezegd dat 
mensen moeten leren leven met 
de klachten. Maar wanneer er 
vanuit een andere visie naar de 
problematiek wordt gekeken, blijkt 
het mogelijk dat mensen beter 
worden en echt klachtenvrij zijn. 
In deze visie staat centraal dat 
klachten worden veroorzaakt door 
emoties die iemand als het ware 
in zijn lijf stopt. Vergelijkbaar met 
een kind dat buikpijn krijgt omdat 
het zich zenuwachtig maakt voor 
een proefwerk op school.”

“Gesprekken over emoties zijn 
niet de heersende visie van 
werken binnen de zorg. Daarnaast 
leert de ervaring dat veel 
professionals het moeilijk vinden 
SOLK bespreekbaar te maken en 

In Nederland hebben steeds 
meer mensen SOLK. SOLK staat 
voor Somatisch Onvoldoende 
verklaarde Lichamelijke 
Klachten. Het betreft 
lichamelijke klachten die langer 
dan enkele weken duren en 
waarbij na adequaat medisch 
onderzoek geen somatische 
aandoening wordt gevonden die 
de klacht voldoende verklaart.

te behandelen. Dat willen we 
veranderen. Door bewustwording 
te creëren dat een grote groep 
patiënten beter kán worden, 
professionals de juiste tools aan 
te reiken en hen onderling te 
verbinden”, aldus Roeline.

Proscoop heeft SOLK als 
speerpunt benoemd en zich 
ingezet om ook bij politiek en 
overheid aandacht te vragen 
voor SOLK problematiek. Op 5 
maart 2019 werd Proscoop in 
Den Haag uitgenodigd om de 
verhalenbundel ‘Ik zie wat ik 
niet zag’ te overhandigen en 
een petitie aan te bieden aan 
de commissie Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. In de bundel 
zijn verhalen van mensen met 
SOLK verzameld. Naast de 
verhalenbundel werd ook de 
brochure ‘SOLK: Professionals aan 
het woord’ aangeboden. In de 
brochure vertellen verschillende 
zorgprofessionals over hun kijk op 
SOLK, preventie en hun aanpak.

Als vervolg hierop bezocht Roeline eind mei 2019 
namens Proscoop toenmalig minister voor Medische 
Zorg en Sport Bruno Bruins in Den Haag. Roeline: 
“Het is fantastisch om te zien dat ook in Den Haag 
enige aandacht is voor SOLK. Vanwege de impact 
op mensen, de omvang en de gevolgen voor de 
gezondheidszorg en de maatschappij verdient het 
thema deze aandacht.” (ex-)Minister Bruins zei hier 
destijds over: “Ik hoop dat huisartsen bij onbegrepen 
klachten ook naar onderliggende emotionele en 
psychische problemen blijven kijken. Wellicht zit 
daar een belangrijke oorzaak van de chronische 
lichamelijke klachten en kunnen zij daar een 
passende behandeling bij voorstellen.” 

In juni 2019 verscheen er een uitgebreid artikel over 
SOLK in De Eerstelijns, het platform voor strategie 
en innovatie. Hierin wordt gepleit voor de urgentie 
en de noodzaak om deze problematiek samen aan 
te pakken. Proscoop zet zich hiervoor in en werkt 
daarbij graag samen met anderen. Proscoop initieert 
en (bege)leidt tal van projecten op het gebied 
van SOLK, is betrokken bij regionale initiatieven 
en organiseert symposia en bijeenkomsten. Dit 
vanuit de overtuiging dat meer aandacht voor 
SOLK-problematiek, een visieverschuiving en meer 
samenwerking zullen leiden tot betere en meer 
doelmatige zorg tegen dalende kosten.

Proscoop initieert en (bege)leidt tal 
van projecten op het gebied van SOLK, 
zoals:

- SOLK Zwolle
- SOLK Arnhem
- SOLK Apeldoorn en Zutphen
- SOLK Achterhoek
- SOLK Hardenberg
- SOLK en kinderen Apeldoorn
- Isala SOLK behandeling bij kinderen
- SOLK Drenthe
- Kinderen en SOLK Salland


