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Wie zijn wij?

Linda Goldsteen    Ambulant begeleider –
Re-Fit trainer
expertiseteam De Twijn

Ester van den Hul Ambulant begeleider –
Re-Fit trainer
expertise team / 
pijnteam Vogellanden



De Twijn

• Locatie VSO, Hengeveld College.

• Samenwerkingspartners, o.a. Steunpunt SO 
Friesland, GGZ en Vogellanden.

• O.a. speciaal voortgezet onderwijs (vmbo-havo) 
aan leerlingen met lichamelijke en/of 
psychosociale beperkingen (diplomagericht). 









Er is sprake van SOLK
Somatisch Onvoldoende verklaarde  

Lichamelijke Klachten



Iedereen is wel eens ziek ...

“Er is een groeiend aantal 
leerlingen, dat verzuimt op basis 

van klachten.”



CVS, functionele buikpijn, Lyme, 
Spanningshoofdpijn, uitvalsverschijnselen, 
conversie, migraine…



https://www.youtube.com/watch?v=
9pFdTCLjEZo

https://www.youtube.com/watch?v=9pFdTCLjEZo


SOLK
Somatisch Onbegrepen Lichamelijke Klachten



SOLK & cijfers

SOLK meest voorkomende diagnose in de geneeskunde?

• Huisarts 30-50% SOLK

• Specialist: 40-60% SOLK

• 1:4 kinderen chronische pijn 

• 1:5 kinderen aangemeld bij GGZ 



Over wie hebben we het?

• Veel jongeren
• Veel schoolverzuim
• Hoge medische consumptie
• Veel bezorgdheid
• Problemen rond cognitieve ontwikkeling
• Problemen rond sociaal-emotionele ontwikkeling
• Psychische klachten
• Veelal intergenerationele problemen, somatische ziekte 

belangrijke persoon, psychopathologie familieleden, 
dysfunctioneel gezinsklimaat, trauma’s, onveilige 
gehechtheid 

• Negatieve spiraal



SOLK & psychiatrie

Kinderen & Jongeren: 

• Angst, depressie, PTSS, ASS 

• Discrepantie IQ, LVG

• Ouder-kindrelatie probleem

• Stagnatie ontwikkeling, zelfdestructief gedrag, vermijding, 
perfectionisme, bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling 

Volwassenen: 

• Idem en in 50% persoonlijkheidsstoornis 



SOLK & psychiatrie



Behandeling SOLK

• GGZ  CGT, EMDR, PMT

• Schoolverzuim traject 
Accare

• Revalidatie
• Paramedisch, o.a. 

fysiotherapie
• Pijnpoli Vogellanden
• SOLK Poli

Laatste onderzoeken:
• ACT
• Hypnotherapie
• CGT



‘Geoorloofd ziekteverzuim’

• Fysieke klachten waarvoor een aanwijsbare medische 
oorzaak is

• Fysieke klachten waarvoor geen aanwijsbare medische 
oorzaak is (SOLK)

• Toenemende thuiszittersproblematiek 



Signaleren, registreren, actie!

• 4 weken is al ernstig verzuim, ontregeling 
sociale leven

• 3 maanden ziek of ziektegedrag is 
flinke ontregeling en nauwelijks op school 
in te halen

Snel terug naar school,
is veel beter

Onregelmatig 
op school

“Medische 
klachten”

In actie 
komen als 
school !



Ziek en 
toch weer 
naar 
school

SOLK & Re-Fit



Kompas
“Een kompas is een instrument dat 
windstreken aanwijst en waarmee je kunt 
bepalen in welke richting je gaat.” (Van Dale)

Balans

Trots

Experimenteren

Perspectief

Introductie

Erkenning

Voelen

Vertaling

Vertrouwen

Valkuilen

Kwaliteiten

Grenzen

Presentatie

Lef 

Mogelijkheden

Regie
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Doelen

• De leerling krijgt inzicht in wat hij/zij doet en aankan. We 
streven ernaar dat weer in balans te brengen. 

• De leerling leert de vicieuze cirkel van klachten te 
doorbreken en richting te geven aan zijn/haar leven. 

• De leerling krijgt inzicht in de factoren die de klachten in 
stand houden en leert daarvoor oplossingen te vinden. 

• Het doel is het terugbrengen van schoolverzuim, zodat het 
reguliere schoolprogramma gevolgd kan worden.

.





Stabiliteit en balans
• “Stop met luisteren naar je lichaam”, leer wat je 

lichaam je zegt. 
• Rust & Activiteiten schema 
• Beter alle dagen naar school dan hele dagen (niet)
• Niet gaan pieken, want diepe dalen
• Zet je kwaliteiten in
• Rust betekent ook geen ‘hersenactiviteit’; tablet..
• Schema is haalbaar, ook in periodes dat het minder 

gaat 
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Terugvalpreventie



Aanpak SOLK



Dank voor uw aandacht


