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Inleiding 
In de huisartsenpraktijk melden patiënten zich veelvuldig met

ongedifferentieerde klachten. Ook wanneer de huisarts dan geen

psychische stoornis diagnosticeert, denkt hij bij een deel van

deze patiënten wel aan een samenhang met psychosociale facto-

ren, ook als dit door de patiënt niet wordt herkend of bevestigd.

Het is niet eenvoudig een goed beeld te krijgen wat nu kenmer-

kend is voor deze patiënten. Door de vaagheid van de klachten en

het in de loop van de tijd nogal eens wisselende beeld is de

patiëntengroep als geheel moeilijk in beeld te krijgen. Omdat bij

patiënten met ongedifferentieerde klachten onderdiagnostiek van

depressie (en andere psychische stoornissen) een omvangrijk

probleem blijkt,1,2 zou het interessant zijn zicht te krijgen op over-

eenkomsten en verschillen met patiënten bij wie een diagnose

van depressie wél wordt gesteld. Dit zou wellicht aanknopings-

punten kunnen opleveren die herkenning van depressie verge-

makkelijken, maar wellicht ook een ingang kunnen vormen voor

een consistenter en effectief beleid, ook wanneer er geen diagno-

se van een psychische stoornis te stellen is.

In de Continue Morbiditeits Registratie (CMR), een registratie-

systeem waarin diagnoses van ziekte gecodeerd worden vastge-

legd, geeft de huisarts voor dit type klachten de code nerveus-

functionele klachten (NF).3-5 Dit doet hij alleen als er na zorgvul-

dige anamnese en onderzoek geen organische basis te vinden is,

maar wel sterke aanwijzingen bestaan voor een psychosociale 

achtergrond voor de klachten. Bij een deel van deze patiënten

blijken de klachten lang aan te houden en soms ook frequent te

wisselen van aard. Ook dan komt het vaak niet tot een echte ziek-

tediagnose, ook niet in de loop van de tijd. Als in de CMR de code

NF herhaaldelijk is gebruikt en er gedurende een periode van

ongeveer twee jaar nog altijd geen specifieke diagnose kan wor-

den gesteld, wordt aan de code NF ‘chronisch’ toegevoegd en

krijgt de patiënt de ‘diagnose’ chronische nerveus-functionele

klachten (CNFK). Het is dan een kenmerk van de patiënt gewor-

den. Bij deze patiënten is het beleid gericht op terughoudend-

heid met onderzoek en verwijzing, om somatische fixatie te voor-

komen.6 De CMR-artsen gaven in 1998, het jaar waarin het nu

gerapporteerde onderzoek werd voorbereid, aan 70 per 1000

patiënten de diagnose CNFK. 

Deze manier van coderen maakt het mogelijk de categorie patiën-

ten met dit soort klachten als geheel vast te stellen. Daarmee kan

het beloop van de klachten longitudinaal worden gevolgd en het

effect van eventuele behandelingen worden onderzocht. Gebruik-

makend van de gegevens uit de CMR stelden wij ons in dit onder-

zoek de vraag of patiënten met CNFK zich onderscheiden van

patiënten met een depressie (in hun voorgeschiedenis) of dat zij
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Doel Aan de hand van een onderzoek naar kenmerken van

patiënten met chronische nerveus-functionele klachten (CNFK)

te komen tot een onderbouwing van de waarde van een aparte

diagnose voor dit soort klachten. 

Methoden In een vragenlijstonderzoek werden psychische klach-

ten, algemene gezondheidstoestand, sociale steun en copingge-

drag van patiënten met CNFK onderzocht. Uitkomsten werden

vergeleken met die van patiënten met een depressie in hun

voorgeschiedenis en met een controlegroep van huisartspatiën-

ten zonder psychische klachten. Alle patiënten behoorden tot de

vier praktijken van de Continue Morbiditeits Registratie (CMR)

van het UMC St. Radboud te Nijmegen.

Resultaten Patiënten met CNFK en patiënten met een depressie

in hun voorgeschiedenis vertoonden sterke overeenkomsten op

alle onderzochte gebieden en behalve in copinggedrag verschil-

den beide groepen duidelijk van de controlegroep.

Conclusies Patiënten met CNFK en met een depressie in hun

voorgeschiedenis lijken te behoren tot eenzelfde groep kwetsba-

re patiënten. Door CNFK te beschouwen als een diagnose is het

mogelijk het beloop van deze klachten te volgen en het effect

van eventuele behandelingen te onderzoeken. Met een behande-

ling die zowel bij diverse psychische stoornissen als bij functio-

nele syndromen effectief is, zijn patiënten uit deze categorie als

totaal wellicht beter af. Bovendien staat het belang van het stel-

len van een meer specifieke diagnose minder op de voorgrond.
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wellicht behoren tot eenzelfde groep kwetsbare patiënten met

een aantal dezelfde kenmerken. Verschillen patiënten uit deze

twee categorieën van elkaar in aard en hoeveelheid psychische

klachten, kwaliteit van leven, copinggedrag en sociale steun of

vertonen zij juist op deze aspecten overeenkomsten?

Methoden 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, onderzochten wij in

een vragenlijstonderzoek psychische klachten naar aard en hoe-

veelheid, functionele status, copinggedrag en sociale steun. Dit

vragenlijstonderzoek vond plaats in 1999. 

Patiënten

We onderzochten patiënten uit drie categorieën: patiënten met

CNFK, patiënten met een depressie in hun voorgeschiedenis en

een controlegroep van personen die bij de huisarts niet met psy-

chische klachten bekend waren. Alle patiënten uit dit onderzoek

waren ingeschreven bij de vier CMR-praktijken van het UMC 

St. Radboud. 

Depressiegroep. Omdat dit onderzoek deel uitmaakte van een groter

onderzoek naar het beloop van depressie namen wij 126 patiën-

ten met een depressie in hun voorgeschiedenis uit het historisch

cohort van dit grotere onderzoek als indexpatiënten.7 De diagno-

se depressie (zowel eerste als vervolgepisodes) was door grondig

getrainde CMR-artsen gesteld aan de hand van de criteria van de

ICHPPC-2 defined (vanaf 1984, aanvankelijk E-lijstcriteria).8,9 De

populatie die in dit specifieke deel van het onderzoek is onder-

zocht, bestond uit patiënten met en zonder een recidiverende

vorm van depressie. Ten tijde van het vragenlijstonderzoek waren

hierin patiënten vertegenwoordigd uit alle stadia van deze ziekte,

die immers vaak gekenmerkt is door een fluctuerend beloop. 

CNFK-groep. Eenzelfde aantal van 126 patiënten met CNFK werd

uitgenodigd voor het vragenlijstonderzoek, gestratificeerd voor

leeftijd, geslacht, sociale laag en praktijk. Voor de diagnose CNFK

hielden wij de volgende criteria aan: na zorgvuldige anamnese en

onderzoek geen organische basis, maar wel sterke aanwijzigen

voor een psychosociale achtergrond van de klachten; in de afge-

lopen twee jaar minstens drie keer een afgesloten periode van

nerveus-functionele klachten hebben doorgemaakt of één aan-

eengesloten periode en in elk geval in het onderzoeksjaar een

actuele code. 

Patiënten zonder psychische klachten. Voor deze groep namen wij 126

patiënten die gedurende hun inschrijving in de CMR-praktijk

nooit een diagnose van een echte psychische stoornis hadden

gekregen. Ook deze groep werd gestratificeerd voor leeftijd,

geslacht, sociale laag en praktijk aan de patiënten met een

depressie in hun voorgeschiedenis.

Meetinstrumenten

Er werden 4 vragenlijsten gebruikt. De 90-item Symptom Checklist

(SCL-90) diende voor het meten van psychische klachten. Daarbij

wordt zowel de aard als de hoeveelheid onderzocht. Het is een

multidimensionele klachtenlijst die door de patiënt zelf ingevuld

dient te worden.10 De SCL-90 wordt internationaal veel gebruikt

voor screening, maar dient ook om effecten van behandeling te

evalueren bij patiënten met allerlei lichamelijke en psychische

ziekten. De Nederlandse versie van dit instrument levert scores

op in 8 dimensies: angst, agorafobie, depressie, somatische

klachten, insufficiëntie in denken en handelen, wantrouwen en

interpersoonlijke sensitiviteit, hostiliteit en slaapproblemen.

Bovendien geeft een somscore een beeld van de ernst van het

psychoneuroticisme op alle 90 items.11,12 Alle scores werden

gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Een hogere score betekent

meer klachten. Het is gebruikelijk om SCL-90-scores te vergelij-

ken met scores van referentiegroepen zoals een steekproef uit 

de Nederlandse bevolking of referentiegroepen psychiatrische

patiënten. Omdat onze onderzoekspopulatie aanzienlijk in leef-

tijd en geslacht verschilde van deze referentiegroepen, kozen wij

voor een vergelijking met de gestratificeerde controlegroep uit de

CMR, zoals eerder besproken. 

Om de gezondheidstoestand van de 3 categorieën te onderzoeken

maakten wij gebruik van een Nederlandse versie van 36-item Rand

short form (RAND-36), een lijst met een goede betrouwbaarheid en

validiteit. 13-15 Hierin worden de volgende 8 domeinen onder-

scheiden: fysiek functioneren, rolbeperking als gevolg van een

fysiek probleem, pijn, algemene gezondheidsbeleving, vitaliteit,

sociaal functioneren, rolbeperking als gevolg van een emotioneel

probleem en mentale gezondheid. Scores lopen van 1 tot 100; hoe

hoger de score, hoe beter de gezondheid.

Sociale steun werd onderzocht met de Sociale Steun Lijst-

Interacties, 12-itemversie (SSL-12). Met deze lijst wordt de steun

gemeten die men ontvangt in het primaire sociale netwerk. De

lijst bevat vragen over alledaagse steun, sociale steun in pro-
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Wat is bekend?
� Ongedifferentieerde en functionele klachten komen veel voor in

de huisartsenpraktijk.

� Bij patiënten met dit soort klachten ziet de huisarts depressie

nogal eens over het hoofd.

� In verband met de prognose wordt momenteel vooral het

belang van het stellen van de diagnose depressie sterk bena-

drukt.

Wat is nieuw?
� Patiënten met chronische nerveus-functionele klachten (CNFK)

vertonen grote overeenkomsten met patiënten met een depres-

sie in hun voorgeschiedenis en behoren wellicht tot eenzelfde

categorie kwetsbare patiënten.

� Wanneer deze klachten als één diagnose worden beschouwd,

kan het beloop van de klachten worden gevolgd en het effect

van eventuele behandelingen onderzocht.

� Met het oog op de prognose is voor patiënten met CNFK een

aanpak gericht op vermindering van kwetsbaarheid wellicht

effectiever dan een benadering uitsluitend gericht op het voor-

komen van onderdiagnostiek van psychische stoornissen.
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bleemsituaties en waarderingssteun.16 Een hoge score betekent

veel steun.

Om copinggedrag te meten, gebruikten wij de verkorte versie van

de Utrechtse Copinglijst. (UCL-k). Deze meet de mate van pro-

bleemgerichte coping, emotionele coping en afleiding zoeken/

spanning verminderen.17

Statistische analyse 

De scores op alle vragenlijsten werden onderzocht en verschillen

tussen de drie groepen werden geanalyseerd met een covarian-

tieanalyse. Alle scores werden gecorrigeerd voor leeftijd en

geslacht. De verschillen tussen de groepen werden geanalyseerd

met T-toetsen.

Resultaten 
Van zowel de CNFK-groep als de depressiegroep beantwoordden

75 patiënten (59%) de vragenlijsten. Bij de controlegroep waren

dit 84 patiënten (67%). Er waren geen statistisch significante ver-

schillen in leeftijd, geslacht en sociale laag tussen respondenten

en weigeraars. Van het totaal van 234 patiënten waren er 82 man,

152 vrouw, 136 jonger dan 65 jaar en 98 ouder dan 65 jaar. Van de

depressiegroep hadden 41 patiënten slechts één episode van

depressie doorgemaakt, 33 hadden een recidiverende vorm en

van 1 patiënt was dit niet na te gaan. Van de 33 patiënten met een

recidiverende depressie waren er 4 depressief ten tijde van de

gegevensverzameling van het onderzoek. De mediane lengte

sinds de eerste episode was 23 jaar (15-34 jaar).

Aard en hoeveelheid psychische klachten 

Omdat 4 van de 75 depressiepatiënten de vragenlijsten onvolle-

dig hadden ingevuld, hielden we in deze categorie 71 patiënten

over. In de andere 2 categorieën waren alle vragenlijsten bruik-

baar. Patiënten met CNFK en patiënten met een depressie in hun

voorgeschiedenis hadden statistisch significant meer psychische

klachten dan de controlegroep op alle dimensies van de SCL-90

(tabel 1). In sommige dimensies scoren CNFK-patiënten hoger, in

andere de depressiepatiënten, maar de verschillen waren nergens

significant. 

Gezondheidstoestand 

Alle scores van patiënten met CNFK vielen iets lager uit dan van

de groep depressiepatiënten, echter zonder significante verschil-

len tussen deze twee categorieën (tabel 2). Opvallend is dat

patiënten met CNFK in álle domeinen een slechtere gezond-

heidstoestand rapporteerden dan gezonde controlepersonen. In

de depressiegroep is dit op beperktere schaal het geval, namelijk

in de domeinen pijn, algemene gezondheidsbeleving, vitaliteit,

rolbeperking als gevolg van een emotioneel probleem en menta-

le gezondheid. 
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Tabel 1 SCL-90-scores van patiënten met CNFK, ‘normale’ controlepatiënten en patiënten met een voorgeschiedenis met depressie (% en 95%-BI) 

Scores* p-waarden†

CNFK- Depressie- Controle- CNFK-/ Depressie-/ CNFK-/
patiënten patiënten patiënten controle- controle- depressie-
(n=75) (n=71) (n=84) patiënten patiënten patiënten

Angst, gemiddelde 17 (16-19) 17 (15-18) 14 (12-15) <0,01 <0,01 0,8
Agorafobie 9,6 (8,8-10) 10 (8,9-11) 8,2 (7,3-9) 0,04 <0,01 0,4
Depressie 28 (26-31) 29 (26-31) 23 (21-26) <0,01 <0,01 0,6
Somatische klachten 23 (22-25) 21 (20-23) 19 (17-20) <0,01 0,01 0,3
Insufficiëntie in denken en handelen 17 (16-18) 16 (15-17) 14 (13-16) 0,01 0,01 0,7
Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit 29 (27-31) 28 (26-31) 25 (23-27) 0,04 0,02 0,9
Hostiliteit 8,4 (7,9-9) 8,3 (7,7-9) 7,2 (6,6-7,8) <0,01 <0,01 0,9
Slaapproblemen 7,1 (6,3-7,9) 6,8 (6,1-7,6) 5,4 (4,7-6,1) <0,01 <0,01 0,9
Somscore psychoneuroticisme 153 (143-163) 149 (139-159) 126 (116-136) <0,01 <0,01 0,9

* Scores zijn afgeronde gemiddelden, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.
† Verschillen tussen de groepen werden berekend met T-toetsen.

Tabel 2 Rand-36-scores van patiënten met CNFK, ‘normale’ controlepatiënten en patiënten met een voorgeschiedenis met depressie (% en 95%-BI)

Scores* p-waarden†

CNFK- Depressie- Controle- CNFK-/ Depressie-/ CNFK-/
patiënten patiënten patiënten controle- controle- depressie-
(n=75) (n=75) (n=84) patiënten patiënten patiënten

Fysiek functioneren, gemiddelde 67 (61-73) 70 (64-76) 76 (70-82) 0,04 0,2 0,5
Rolbeperking door fysiek probleem 54 (44-65) 64 (54-74) 72 (62-81) 0,02 0,2 0,3
Pijn 66 (60-71) 69 (63-75) 77 (72-83) <0,01 0,03 0,5
Algemene gezondheidsbeleving 57 (52-61) 59 (54-64) 67 (62-71) <0,01 0,02 0,6
Vitaliteit 53 (49-58) 58 (54-63) 67 (62-71) <0,01 0,01 0,2
Sociaal functioneren 58 (52-63) 65 (60-69) 70 (66-75) <0,01 0,09 0,07
Rolbeperking door emotioneel probleem 69 (60-78) 75 (67-84) 90 (80-98) <0,01 0,02 0,5
Mentale gezondheid 62 (58-67) 64 (60-69) 76 (71-80) <0,01 <0,01 0,7

* Scores zijn afgeronde gemiddelden, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.
† Verschillen tussen de groepen werden berekend met T-toetsen.
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Sociale steun en copinggedrag 

Patiënten met CNFK rapporteerden minder sociale steun dan de

andere twee categorieën (tabel 3). Het verschil met beide andere

categorieën was echter alleen significant voor de ervaren alle-

daagse steun. 

Wij vonden geen verschillen in copinggedrag tussen de catego-

rieën.

Beschouwing 
De meest opvallende bevinding van ons onderzoek is dat patiën-

ten met CNFK zulke sterke overeenkomsten vertonen met patiën-

ten met een depressie in hun voorgeschiedenis en zich duidelijk

onderscheiden van ‘normale’ controlepersonen. Dit betreft zowel

de psychische klachten als de gezondheidstoestand. Ook in socia-

le steun zijn de verschillen maar beperkt en alleen voor coping-

gedrag vonden we geen verschillen met de controlegroep. Het

lijkt erop dat het in beide diagnostische categorieën gaat om een-

zelfde soort kwetsbare mensen die door hun klachten gehinderd

worden in hun dagelijks leven.

Als in de literatuur dit soort klachten besproken wordt, wordt

steeds gesteld dat juist bij patiënten met ongedifferentieerde

klachten of een somatische presentatie van klachten, depressies

zo vaak gemist worden.1,18 In dit verband wordt dan steeds het

belang van een betere herkenning van depressie benadrukt in de

veronderstelling dat dit tot een behandeling en een betere prog-

nose zou leiden. Wij stellen in het licht van onze bevindingen de

vraag, of het steeds weer wijzen op het belang van de diagnose

voor de prognose van patiënten met dit soort klachten echt de

heilzame weg is. Het gaat tenslotte om een effectieve aanpak voor

zoveel mogelijk patiënten uit deze categorie. Nu is het onderken-

nen van een echte depressieve episode natuurlijk belangrijk,

maar het stellen van een diagnose hangt van veel verschillende

factoren af en is daarom moeilijk te beïnvloeden. Onze bevindin-

gen geven wellicht een ingang voor een andere aanpak.19

Depressie kent immers een fluctuerend beloop. Door alleen af te

koersen op de diagnose, krijgen ook alleen patiënten die aan de

criteria van een episode voldoen een behandeling. Wellicht zou

een effectievere benadering gevonden kunnen worden in generie-

ke behandelingsvormen die effectief zijn bij kwetsbare patiënten,

zowel met patiënten met een depressie als bij patiënten met min-

der gedifferentieerde en/of functionele klachten.20,21 Al deze

patiënten (met nogal wat overlap tussen de categorieën)2 lijken
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Abstract

Van Weel-Baumgarten EM, Van den Hoogen HJ, Van den Bosch WJ.

Chronic nervous functional symptoms: a separate ‘diagnosis’ in general

practice? Huisarts Wet 2003;46(11):603-7.

Background In general practice many patients present with unexplained

or functional symptoms. Without making a formal diagnosis of mental

illness, in a number of these patients the physician suspects that a psy-

chosocial background is at the root of the symptoms. Many studies

show that mental illness is often overlooked in this category of patients.

In an attempt to define appropriate treatment for these patients, recom-

mendations made in such studies usually emphase the value of a specif-

ic diagnosis. The present study attempts to find an answer to the

question of whether the focus should be less on specific diagnosis for a

subgroup within this category of patients and more on generic treatment

for all. 

Objective To underpin the value of a separate diagnosis of ‘Chronic

Nervous Functional Complaints’ (CNFC) by studying the characteristics

of patients with these symptoms. 

Methods Psychopathology, functioning and well-being, social support

and coping behaviour of patients with a CNFC code were compared to

patients with a history of depression and a control group of general

practice patients without any known psychological symptoms. Data were

collected with the SCL-90, the Rand-36, the SSL-12 and the UCL-k. All

patients belonged to the 4 practices of the Continuous Morbidity

Registry (CMR) of the University of Nijmegen in the Netherlands.

Results Characteristics of patients with CNFC and patients with a history

of depression were very similar in all fields studied. Both categories

showed a statistically significant greater level of psychopathology than

the control group. Patients with CNFC reported a significantly lower

health status than the control group. Their health status was also lower

than that of patients with a history of depression, though the difference

was not significant. No differences in coping behaviour were found.

Patients with CNFC also reported significantly less daily social support

than the other two groups. 

Conclusions Patients with CNFC and with a history of depression both

seem to belong to the same category of vulnerable patients. Taking

CNFC as a diagnosis creates the opportunity of longitudinal follow-up

and enables studies on the effectiveness of treatment. By applying

modes of treatment effective for mental illness as well as for functional

symptoms, more patients might benefit than by merely emphasising the

value of a more specific diagnosis.

Tabel 3 SSL-12-scores van patiënten met CNFK, ‘normale’ controlepatiënten en patiënten met een voorgeschiedenis met depressie (% en 95%-BI) 

Scores* p-waarden†

CNFK- Controle- Depressie- CNFK-/ Depressie-/ CNFK-/
patiënten patiënten patiënten controle- controle- depressie-
(n=75) (n=84) (n=74) patiënten patiënten patiënten

Somscore 27 (25-28) 29 (27-30) 28 (27-29) 0,02 0,6 0,09
Alledaagse steun 9,3 (8,9-9,9) 11 (10-11) 10 (9,8-11) <0,01 0,1 0,01
Steun in probleemsituaties 8 (7,5-8,6) 8,1 (7,5-8,6) 8,2 (7,6-8,7) 0,9 0,8 0,8
Waarderingssteun 9,1 (8,5-9,6) 9,8 (9,3-10) 9,7 (9,2-10) 0,05 0,8 0,09

* Scores zijn afgeronde gemiddelden, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.
† Verschillen tussen de groepen werden berekend met T-toetsen.

bsl - h&w 03 11 04  03-10-2003  08:30  Pagina 606



gebaat bij het aanleren van technieken waardoor zij minder

kwetsbaar worden. Te denken valt aan cognitieve gedragstherapie

en afgeleide vormen daarvan die voor de eerste lijn meer geschikt

zijn, zoals reattributietechnieken en/of Problem solving treatment

(PST).22-25 Het gaat er dan immers niet meer uitsluitend om

depressie te diagnosticeren bij een beperkte groep patiënten en

hen effectief te behandelen, maar alle patiënten die behoren tot

eenzelfde categorie kwetsbare mensen strategieën aan te leren

om beter bestand te zijn tegen de problemen van het dagelijks

leven. Daarmee kunnen ook depressieve episodes zoveel mogelijk

worden voorkomen. 

Om die reden willen wij pleiten voor een diagnose CNFK.

Misschien verdient het aanbeveling de term ‘CNFK’ eens te her-

overwegen en een andere naam voor deze categorie te kiezen

waarin patiënten zich ook kunnen vinden.26 Waar het ons om gaat,

is deze patiëntencategorie af te bakenen om tot een zo effectief

mogelijk beleid te komen.

Een diagnostische categorie vergroot de herkenbaarheid van de

groep waardoor het beloop van de klachten beter kan worden

gevolgd. Bij een aantal patiënten zal dit er wellicht toe leiden dat

alsnog een diagnose van een psychische stoornis als depressie

wordt gesteld. De huisarts kan voor de anderen in elk geval eer-

dergenoemde vormen van behandeling overwegen. Door CNFK

als diagnose te beschouwen kan het effect van behandelingen op

grotere schaal worden onderzocht en wordt wellicht duidelijk of

patiënten uit deze categorie uiteindelijk beter af zijn, zelfs als er

geen specifieke diagnose van psychische ziekte is gesteld.
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