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Samenvatting
Houwen J, Lucassen PL, Stappers HW, Assendelft WJ, Van Dulmen S, Olde 
Hartman TC. SOLK: de persoon, de symptomen en de dialoog Huisarts 
Wet 2017;60(12):631-4.
Achtergrond Veel huisartsen vinden de zorg voor patiënten met 
SOLK moeilijk en de patiënten zijn vaak niet tevreden over de zorg 
die ze krijgen. Doel van dit onderzoek was het exploreren van ver-
wachtingen en het identificeren van relevante communicatie- 
elementen in SOLK-consulten volgens patiënten met SOLK.
Methode We namen consulten bij de huisarts op video op. Na het 
consult gaf de huisarts aan of er sprake was van SOLK. De patiën-
ten in deze SOLK-consulten keken het consult samen met de on-
derzoeker terug waarbij patiënten reflecteerden op het consult. 
Deze reflecties namen we op audiotape op en analyseerden we 
kwalitatief.
Resultaten Van de 393 opgenomen videoconsulten was er bij 43 
sprake van SOLK. Alle patiënten vertelden dat zij wilden dat hun 
klachten serieus werden genomen. Dit serieus nemen kon volgens 
patiënten bereikt worden door: (1) aandacht voor de patiënt als 
persoon, (2) aandacht voor een gelijkwaardig gesprek en (3) aan-
dacht voor symptomatische behandeling.
Conclusie Patiënten met SOLK willen een persoonlijke benade-
ring waarin de huisarts aandacht geeft aan persoonlijke omstan-
digheden, somatisch klachtenmanagement en een goed gesprek. 
Het inbouwen van deze elementen in de consultvaardigheden van 
huisartsen kan de zorg voor patiënten met SOLK verbeteren. Wat is bekend?

 ▪ Naar schatting 3 tot 10% van patiënten in de huisartsenprak-
tijk heeft somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klach-
ten (SOLK).

 ▪ Huisartsen vinden de zorg voor patiënten met SOLK vaak 
moeilijk.

 ▪ Patiënten met SOLK hebben behoefte aan duidelijke uitleg, 
emotionele steun en een diagnose; die krijgen ze vaak niet.

Wat is nieuw?
 ▪ Patiënten met SOLK willen een persoonlijke benadering 

waarin de huisarts aandacht geeft aan persoonlijke omstandig-
heden, somatisch klachtmanagement en een dialoog. 

 ▪ Huisartsen kunnen, door deze elementen in te bouwen in 
hun consultvaardigheden, ervoor zorgen dat de zorg beter aan-
sluit bij de verwachtingen van patiënten met SOLK.
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interviews. Om een beter inzicht te krijgen in verwachtingen 
en ervaringen van patiënten met SOLK maakten we gebruik 
van een meer directe onderzoeksmethode, stimulated recall.12 
We exploreerden communicatie-elementen die patiënten be-
langrijk vinden in hun SOLK-consult.

Methode
In dit kwalitatieve interviewonderzoek lieten we patiënten 
met SOLK reflecteren op hun eigen consult bij de huisarts, 
dat we op video hadden opgenomen (voor een uitgebreide be-
schrijving zie ons oorspronkelijke artikel).13 In verschillende 
huisartsenpraktijken in en rond Nijmegen vroeg één onder-
zoeker (JH) patiënten in de wachtkamer, voordat het consult 
zou plaatsvinden, toestemming het consult op video op te ne-
men. We excludeerden patiënten die jonger waren dan 18 jaar 
of onvoldoende Nederlands spraken. Direct na elk consult be-
antwoordde de huisarts de vraag: ‘Denkt u dat er sprake is van 
SOLK?’. We selecteerden alleen consulten waarbij de huisarts 
deze vraag bevestigend beantwoordde.

Vervolgens nodigden we de betreffende patiënten uit om 
in een interview met de onderzoeker te reflecteren op het op-
genomen consult. Iedere keer dat de patiënt wilde reflecteren, 
stopte de interviewer de video. Als de patiënt geen commen-

Inleiding
Drie tot tien procent van de consulten bij de huisarts gaat over 
lichamelijke klachten waarvoor geen of een onvoldoende so-
matische verklaring gevonden wordt (SOLK).1-3 Patiënten met 
SOLK zijn vaak ontevreden over de zorg die ze krijgen van de 
huisarts.4-6 Er is vaak een mismatch tussen de geboden zorg 
en de verwachtingen van patiënten met SOLK.7 Huisartsen 
nemen meer tijd voor SOLK-consulten, maar deze extra tijd 
wordt niet gespendeerd aan het exploreren van ideeën, func-
tioneren en verwachtingen van patiënten.8 Patiënten hebben 
behoefte aan een duidelijke uitleg, emotionele steun en een 

diagnose maar krijgen dit vaak niet.9-11 De verwachtingen van 
patiënten met SOLK zijn tot op heden alleen indirect onder-
zocht door middel van vragenlijsten en semigestructureerde 
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se vergeleken we continu de ontwikkelde categorieën met de 
transcripten (constante vergelijking). Om er zeker van te zijn 
dat er geen nieuwe categorieën werden gevonden, codeerde één 
onderzoeker (JH) de overige 29 interviews. Saturatie bleek be-
reikt aangezien er geen nieuwe categorieën werden gevonden 
in deze resterende interviews. De resultaten van de finale ana-
lyse werden besproken in een consensusbijeenkomst met een 
vierde onderzoeker (PL), waarin de concepten en thema’s nog 
eens uitgebreid werden uitgediept, bediscussieerd en vergele-
ken met de transcripten en de wetenschappelijke literatuur. 

Resultaten
We benaderden 36 huisartsen in de regio Nijmegen, 20 stem-
den toe in deelname. De werkervaring van de deelnemende 
huisartsen varieerde van 2 tot 43 jaar, 9 waren man en 11 
vrouw, 9 werkten in een stadspraktijk en 11 in een platteland-
spraktijk, 17 waren praktijkhouder, 3 werkten als vaste waar-
nemer. Het aantal geobserveerde SOLK-consulten varieerde 
van 0 tot 5 per huisarts, 2 huisartsen hadden geen enkel SOLK-
consult.

Tijdens de onderzoeksdagen bezochten 577 patiënten de 
huisarts. In totaal wilden 393 patiënten meedoen aan het on-
derzoek. De huisartsen gaven bij 43 consulten aan dat het om 
SOLK ging. Negenendertig patiënten waren bereid om te re-
flecteren op het consult [figuur].  De [tabel] toont de kenmer-
ken van de 39 geïnterviewden.

taar gaf, stopte de interviewer de video om de drie minuten 
en vroeg: ‘Wat vindt u van het consult tot dusver?’ Nadat het 
hele consult was afgespeeld vroeg de interviewer: ‘Wilt u nog 
iets toevoegen aan het consult?’, ‘Heeft u iets gemist?’ en: ‘Is er 
iets dat u zou willen veranderen?’ We schreven de opgenomen 
interviews letterlijk uit en twee onderzoekers (JH en BZ, stu-
dent geneeskunde) analyseerden de transcripten volgens de 
constante vergelijkende methode.14

Analyse
In de analyse werden relevante communicatie-elementen ge-
codeerd, met de NHG-Standaard als theoretisch framework. 
Deze richtlijn richt zich op specifieke dimensies van de symp-
tomen en het optimaliseren van de arts-patiëntcommunicatie 
en de arts-patiëntrelatie.15 Na ieder interview bespraken de 
twee onderzoekers de teksten en coderingen. Na tien inter-
views ontwikkelden de onderzoekers vanuit de codes overkoe-
pelende categorieën. Dit deden ze onafhankelijk van elkaar en 
deze overkoepelende categorieën werden besproken en bedis-
cussieerd met een derde onderzoeker (ToH). Tijdens de analy-

Patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten zijn vaak niet tevreden over de zorg die ze van de huisarts krijgen.

Gelijkwaardige partners in de  
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Alle patiënten gaven in de interviews aan dat ze vooral 
wilden dat hun klachten serieus werden genomen en dat dit 
bereikt kon worden door aandacht te hebben voor (1) de patiënt 
als persoon, (2) een gelijkwaardig gesprek en (3) de symptoma-
tische behandeling.

Aandacht voor de patiënt als persoon
De geïnterviewde patiënten gaven aan behoefte te hebben aan 
een open sfeer in het consult. Ook waardeerden ze een empa-
thische dokter.

‘Ze blijft inderdaad elke keer reageren als ik met iets kom. 
Dat vind ik heel erg positief en heel fijn. En dat praat ook een stuk 
makkelijker, dat zorgt voor een open sfeer. Over het algemeen is 
er gewoon altijd een heel erg ontspannen sfeer. Dat is geweldig.’ 

(Man, 59, thoracale pijn.)

‘Je kunt het niet zien, maar we keken elkaar aan met tranen 
in de ogen. Ze hoeft geen arm om mijn schouders te slaan, maar 
zo word je wel weer gezien.’ (Vrouw, 60, moe, klachten van het 

bewegingsapparaat.)

De patiënten vonden ook continuïteit belangrijk: dat ze hun 
verhaal niet iedere keer opnieuw hoefden te vertellen. Ze ver-
wachtten van hun dokter dat die het consult goed voorbereidde 
en zou teruggrijpen op elementen die eerder aan de orde waren 
geweest. Ze raakten geïrriteerd als de huisarts dat niet deed.

‘Ik had al gebeld en mijn klacht doorgegeven, maar hij stelt de 
vraag van waarvoor kom je, dus je hebt niet het idee dat je huis-

arts even naar jouw melding heeft gekeken. Dat is denk ik wel een 
punt voor verbetering want dan heb je wel het idee dat je serieuzer 
wordt genomen.’ (Man, 29, klachten van het bewegingsapparaat.)

Aandacht voor een gelijkwaardig gesprek 
De geïnterviewde patiënten gaven aan dat ze een arts-patiën-
trelatie wilden waarin zij gezien worden als een gelijkwaar-
dige partner.

‘Ik weet dat ik erop terug kan komen en dan staat hij daar 
open voor en dat geeft ruimte, dat is niet zo beklemmend. Als de 
huisarts zegt we gaan het zo doen en niet anders, dan is dat voor 

patiënten heel erg beklemmend.’ (Vrouw, 49, klachten van het 
bewegingsapparaat)

De patiënten wilden in het gesprek het gevoel krijgen dat ze 
echt contact hadden met de dokter. Ze verwachtten tijd en 
ruimte te krijgen om hun hele verhaal te vertellen zonder al te 
vaak onderbroken te worden.

‘Hij kijkt mensen goed aan als ze praten en ook al kijk je niet 
terug, hij blijft wel naar zijn patiënt kijken. Hij is niet ondertussen 

iets aan het typen, dat vind ik prettig.’ (Vrouw, 39, moe.)

‘Nou, de dokter luistert naar je, die laat je fatsoenlijk uitpra-
ten. Ja, zij neemt echt de tijd. Ze doet dat goed hoor, daar is niks 

mis mee.’ (Man, 68, dyspneu.)

De patiënten hadden er ook behoefte aan dat de dokter eerlijk 
en helder was.

‘Hij geeft ook heel duidelijk aan waarom hij iets vindt dat het 
zo is, en dan kan je er met elkaar nog wel even over praten. Ik denk 
dat het komt door zijn eerlijkheid en ik heb het gevoel dat ik eerlijk 
kan zijn en kan zeggen waar het op staat en dat hij dat ook accep-

teert.’ (Vrouw, 49, klachten bewegingsapparaat)

Aandacht voor de symptomen
De meeste patiënten gaven aan dat ze aandacht willen voor 
symptoommanagement. Ze wilden dat dokters goed en uit-
gebreid de klachten uitvragen en dat er aandacht is voor hun 
ideeën, gedachten en emoties.

Interviewer: ‘Wat vind je ervan dat de dokter er dieper op 
ingaat?’ Patiënt: ‘Ja dat vind ik ook wel goed want anders kun je 
onderliggende oorzaken niet vinden […]. Als hij niet had doorge-
vraagd, was ik er niet achter gekomen dat mijn klachten waar-

schijnlijk door stress komen.’ (Vrouw, 64, buikpijn.)

De patiënten wilden graag de oorzaak van de klachten weten 
en hadden behoefte aan een diagnose. Ze verwachtten dat de 
huisarts hen lichamelijk onderzocht, zo nodig aanvullend on-
derzoek deed en aandacht had voor symptoommanagement.

‘Zie je hoe hij erbij zit en dat meteen voor je regelt? Hij gaat het 
meteen regelen, de afspraak bij de orthopeed. Dat doet hij meteen 
en dus niet eerst naar een fysiotherapeut want dat wil ik niet. Ik 
wil echt naar de orthopeed. Ja, dat doet hij geweldig.’ (Man, 77, 

klachten van het bewegingsapparaat.)

Sommige patiënten hadden behoefte aan een duidelijke uitleg 
over de oorzaak van hun klachten; anderen verwachtten eer-
der geruststelling door het uitsluiten van bepaalde diagnoses.

Tabel  Karakteristieken van de 39 geïnterviewde patiënten

Gemiddelde leeftijd in jaren (uitersten) 52,9 (19-88)

Geslacht

man 11

vrouw 28

Onderwijsniveau

basis 5

middelbaar 22

hoger of universitair 12

Werk

ja 17

nee 22

Gemiddelde tijd tussen consult en reflectie, dagen 19,4

Cijfers zijn aantallen, tenzij anders aangegeven.
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‘Dit legt ze dan wel goed uit. […] is het niet en door die val zijn 
je spieren wat gespannen. Ja, ze geeft gewoon duidelijke uitleg 

voor mijn klachten.’ (Vrouw, 74, functionele buikklachten.)

Beschouwing
De drie gevonden thema’s, aandacht voor de persoon, aandacht 
voor het gesprek en aandacht voor de klachten, zijn drie ele-
menten die voor patiënten met SOLK belangrijk zijn en hen 
het gevoel geven dat ze serieus worden genomen. Het belang 
van aandacht voor de persoon, geruststelling, nonverbale com-
municatie en uitleg is al eerder beschreven.11, 16-18 Als nieuw 
element kwam in ons onderzoek het belang van continuïteit 
naar voren. Aangezien dat een van de kernwaarden is van de 
huisartsgeneeskunde, lijken huisartsen bij uitstek geschikt 
om patiënten met SOLK te behandelen en te begeleiden. Een 
ander element dat tot op heden nog niet beschreven was in de 
SOLK-literatuur, is aandacht voor de symptomen. Patiënten 
verwachten dat de huisarts doorvraagt, de symptomen explo-
reert en ook aandacht besteedt aan het management ervan.

Aandacht voor de persoon, het gesprek en de klachten ko-
men overeen met de beschrijving van persoonsgerichte zorg,19, 

20 zorg waarbij de focus ligt op het exploreren en valideren van 
subjectieve ervaringen van de patiënt, het begrijpen van de 
patiënt als een persoon met eigen wensen, verwachtingen en 
context. Persoonsgerichte zorg is voor veel artsen een kern-
waarde en dit onderzoek laat zien dat patiënten met SOLK 

vooral persoonsgerichte zorg verwachten en niet zozeer ziek-
tegerichte zorg.

Voor zover bekend is dit het eerste onderzoek waarin direc-
te interactie met patiënten met SOLK plaatsvond en gekeken 
is naar voor patiënten belangrijke communicatie-elementen 
in de consulten. Dit onderzoek maakt deel uit van een gro-
ter onderzoek waarin we een communicatie-interventie voor 
patiënten met SOLK in de eerste lijn willen ontwikkelen. Het 
identificeren van elementen die patiënten belangrijk vinden, 
is een logische eerste stap.

Conclusie
Patiënten met SOLK willen een persoonlijke benadering 
waarin huisartsen aandacht hebben voor persoonlijke om-
standigheden, continuïteit, een goed en gelijkwaardig gesprek 
en de symptomen. Huisartsen kunnen, door deze elementen 
in te bouwen in hun consultvaardigheden, ervoor zorgen dat 
de zorg beter aansluit bij de verwachtingen van patiënten met 
SOLK. De nieuwe elementen die we hebben gevonden, kunnen 
leiden tot aanbevelingen voor onderwijs en richtlijnen

Met dank aan Bas van der Zijden voor het analyseren van de 
transcripten. ▪
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