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Persistent medically uneplained symptoms in primary care: The 
patient, the doctor and the consultation (Radboud Universiteit Nijmegen, 13 oktober 2011). Het volledige 

 

Tim olde Hartman, Hiske van Ravesteijn, Peter Lucassen

getuige de termen heartsink patient -
10-14

-

handeld en begeleid moeten worden in de eerste lijn.10 In deze 

beschouwing laten we zien hoe de zorg die zij leveren zich 

Ervaringen van huisartsen
-

-

biomedische verklaring.11,13,15

 Om meer inzicht te krijgen in deze moeilijkheden lieten 

-

ren. Om de externe validiteit van ons onderzoek te vergroten 

Inleiding

en moeheid komen veel voor. Tweederde van de mannen en 

viervijfde van de vrouwen zegt in de laatste twee weken min-

stens één lichamelijke klacht te hebben gehad.1,2 Slechts een 

minderheid gaat ermee naar de dokter.3,4 Bij een kwart tot de 

helft van deze klachten kan de huisarts geen onderliggende 

ziekte diagnosticeren,5,6 en in 80% van de gevallen blijft het 

ook bij één doktersbezoek en gaan de klachten vanzelf over.7 

-

ceert deze klachten als somatisch onvoldoende verklaarde li-
8

-

houdt chronische klachten.9

en zorgt voor hoge, onnodige kosten. Bovendien hebben deze 

Onverklaarde lichamelijke klachten

Samenvatting
Olde Hartman TC, Van Ravesteijn H, Lucassen P. Onverklaarde lichame-
lijke klachten. Huisarts Wet 2012;55(7):301-5.
De huisarts wordt vaak geconfronteerd met patiënten met soma-
tisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). 
Slechts een minderheid (2,5%) van deze patiënten houdt chronisch 
last van deze klachten, maar die minderheid doet wel een groot 
beroep op de gezondheidszorg. Veel huisartsen vinden de behan-
deling en begeleiding van patiënten met chronische SOLK moei-
lijk, met name het geven van goede en concrete uitleg. Om de 
arts-patiëntrelatie in stand te houden vallen huisartsen terug op 
zorgrituelen, zoals het inplannen van regelmatige contacten. Veel 
huisartsen hebben een contraproductief beeld van patiënten met 
SOLK. Het idee dat patiënten druk uitoefenen op de huisarts voor 
het krijgen van somatische interventies klopt niet, evenals het 
idee dat patiënten met SOLK niet willen praten over psychosoci-
ale problemen. De communicatie in de consulten met patiënten 
met chronische SOLK is vaak weinig gericht op het structureel uit-
diepen van hun ideeën, angsten en verwachtingen. Hierdoor sluit 
de uitleg die de huisarts geeft vaak niet aan bij de patiënt. Dit is 
jammer, want goede communicatie over de aard van de klacht is 
essentieel voor de effectiviteit van de behandeling en begeleiding. 
Patiënten met chronische SOLK willen, net als andere patiënten, 
patiëntgerichte communicatie. Ze geven bovendien aan dat ze 
een langdurige en persoonlijke relatie met hun huisarts erg be-
langrijk vinden. Een dergelijke arts-patiëntrelatie is een krachtig 
therapeutisch instrument in de eerste lijn. Het belang dat zowel 
huisartsen als patiënten toekennen aan de communicatie en de 
arts-patiëntrelatie past naadloos in de filosofie van de huisartsge-
neeskunde. Hoewel er ruimte is voor verbetering, is de behande-
ling en begeleiding van patiënten met chronische SOLK daarom 
een aangewezen taak voor de huisarts.

De kern
 ▪ Huisartsen vinden de behandeling en begeleiding van patiën-

ten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klach-
ten (SOLK) vaak ingewikkeld doordat ze problemen ervaren op 
het vlak van de communicatie en de arts-patiëntrelatie.

 ▪ Veel huisartsen hebben een verkeerd beeld van patiënten 
met SOLK. Ze gaan er ten onrechte van uit dat deze patiënten op 
zoek zijn naar somatische interventies en niet willen praten over 
psychosociale problemen.

 ▪ Een positieve communicatie met patiënten met SOLK is es-
sentieel. Dit kan bereikt worden door de ideeën, angsten en ver-
wachtingen van patiënten goed te exploreren, door psychoso-
ciale hints tijdens het consult op te pikken en door concreet en 
duidelijk uitleg te geven.

 ▪ De arts-patiëntrelatie is zeker in de eerste lijn een krachtig 
therapeutisch instrument. Gezien het geringe arsenaal aan spe-
cifieke, in de huisartsenpraktijk toepasbare interventies voor 
patiënten met chronische SOLK zou de huisarts die relatie zo 
veel mogelijk moeten benutten.
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-

elen, zoals regelmatig lichamelijk onderzoek en regelmatige 

consulten:

‘Ik laat zo’n patiënt zo nu en dan komen, zelfs zonder klachten, en 

dan onderzoek ik z’n hart, longen en bloeddruk en is hij gerustge-

steld. Op deze manier heb ik een soort relatie gecreëerd waarbij de 

patiënt met weinig tevreden is’.

-

bivalent tegenover deze zorgrituelen omdat ze het gevoel 

-

ervaren, niet over 

handelen.

-

en daar ook verantwoordelijkheid voor nemen.17-19 Tegelijker-

Verkeerde beeldvorming

hun klachten niet erkent en dat ze continu moeten vechten 
20

21,22 en ze niet serieus 

neemt.15,20,23-25 Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze vaak on-

tevreden zijn over de zorg die ze krijgen.21,26

academisch werkende huisartsen, en van huisartsen in stads-

-

den vervolgens een kwalitatieve analyse uit volgens de me-

thode van constante vergelijking.16

‘Je moet het verdomd goed uitleggen, je moet heel erg 

duidelijk zijn over de oorzaak van de klachten. Wanneer je dit vaag 

houdt, gaan patiënten vol verwarring naar huis en dat maakt 

het alleen maar erger’.

Tegelijkertijd erkenden ze dat ze vaak grote moeite hebben die 

duidelijke uitleg te geven:

‘Tja, wanneer je me vraagt: “Waar komen de klachten nou precies 

vandaan, die moeheid?” Dan heb ik eigenlijk geen antwoord’.

overbelaste lift) en door de klachten te normaliseren (klachten 

horen erbij, ze zijn goedaardig en gaan vanzelf weg).16

-
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38

bleken meerdere klachten kriskras door het consult heen te 

-

-

-

breid uitleg over de klachten, maar hielden daarbij geen reke-

-

vaak niet aan bij die verwachtingen.38 Hier lijkt nog veel 

-

-

huisarts eraan dat er naast de Somatische klachtendimensie 

(aard, duur en ernst van de klachten) nog vier andere belang-

39

-
40

informatie stelt de huisarts beter in staat een concrete en dui-

delijke uitleg te geven, die aansluit bij de gedachtewereld van 

-

zijn.

-

-

sen.10,27

wil of kan leggen.28,29

is met de daadwerkelijke last.30 Huisartsen geven aan dat ze 

-

lerlei somatische interventies uit te voeren, zoals aanvullend 
29,31 -

klachten veroorzaakt worden door een lichamelijke ziekte en 
10,32

-

-

verklaarde klachten, maar ze willen wel graag extra emotio-

nele ondersteuning van hun huisarts.33 Toch blijkt, en dat is 

-

-

bijgaan.34,35

-

len.

Moeizame communicatie

-

van het Nivel.7,36,37

-

-

-

ren 18 jaar of ouder en hadden ten tijde van het consult geen 

Abstract
Olde Hartman TC, Van Ravesteijn H, Lucassen P.  Medically  unexplained physical symptoms. 
Huisarts Wet 2012;55(7):301-5.
General practitioners often see patients with medically unexplainable physical 
symptoms. While only a minority (2.5%) of patients are chronically affected by these 
problems, these patients take up a relatively large proportion of GPs’ time and re-
sources. Many GPs find it difficult to treat and manage these patients, for lack of a 
clear and concrete explanation. They often resort to ‘care rituals’, such as planning 
regular appointments. In many cases, this is because GPs have a counterproductive 
image of these patients as demanding treatment for physical problems and not being 
prepared to consider the possibility that they may have psychosocial problems. While 
this image is undeserved, it does ensure that GPs pay little attention to the patients’ 
ideas, worries, and expectations. This results in a breakdown in communication. This 
is unfortunate because patients with unexplainable physical problems also state that 
they find it important to have a long-lasting, personal relationship with their doctor. 
The doctor-patient relationship is one of the most powerful instruments available in 
primary care and there is room for improvement.
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 Uit de literatuur is inmiddels bekend dat een goede arts-

in het algemeen zorgt voor betere gezondheidsuitkomsten, 
46-48 In de 

49 In een literatuuronder-

-

latie50 vonden onderzoekers dat huisartsen die een warme en 

-

lijke en formele relatie. En in een Nederlands onderzoek naar 

-

-

51 -

52

-

Conclusie

-

-

-

-

verbeteren van de zorg voor en gezondheidsuitkomsten van 

▪

Literatuur
1 

2 

-

voelt.41,42

43 

en gonartrose bleek dat de manier van communiceren mede 

hebben (effect size 0,25) en tevredener te zijn (effect size 0,22), dan 

-
44

-

-

Het belang van de arts-patiëntrelatie
-

-

-

gen.45

-

hun huisarts erg belangrijk vonden:

‘Ik heb dezelfde huisarts al 19 jaar lang, dan ken je elkaar inmid-

dels erg goed […] de afstand tussen de dokter en de patiënt is dan 

ook klein […] ik vind dat erg fijn’.

-

communiceren:

‘Ze heeft een actieve manier van luisteren. Ze kent me […], dan 

reageert ze met zo’n begripvolle stem’.

dat ze het waarderen wanneer ze gemakkelijk, zonder veel 

graag betrokken worden in de beslissingen die de huisarts tij-

dens het consult neemt:

‘We denken samen na over dingen. Het is niet eenrichtingsverkeer. 

Samen bedenken we wat het beste voor me is’.
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