
Somatisch Onvoldoende

verklaarde Lichamelijke

Klachten (SOLK)

"Lichamelijke klachten

die langer dan enkele weken

duren en waarbij na adequaat

medisch onderzoek geen

aandoening is gevonden die de

klachten voldoende verklaart".

Bron: NHG Standaard SOLK

Somatisch Onvoldoende verklaarde
Lichamelijke Klachten

werken met patiënten met 

48
zorgprofessionals vulden

onze online vragenlijst 

over SOLK in
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40% van de consulten bij
huisartsen en tot 66% van de

consulten in de tweede lijn
betreffen SOLK, 

aldus de NHG standaard. 

67%

van de huisartsen en
medisch specialisten

is geïnteresseerd in het
implementeren van

interventies
 ter verbetering van de

SOLK zorg!

Deze factsheet is tot stand gekomen door een samenwerking 
van Proscoop en het UMCG

Hoeveel % van de
consulten gaan over

SOLK 
in de regio 

Nieuwe Waterweg
Noord?

SOLK en de 
professional 

69%

vindt SOLK een

serieus gezondheidsprobleem

44% 

is zeker van zichzelf als de

werkdiagnose SOLK

gesteld wordt

%

49% 

beoordeelt het eigen

kennisniveau over SOLK

als voldoende
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heeft een bijzondere

interesse in

SOLK patiënten

%

%
vindt het moeilijk om te

communiceren met 

SOLK patiënten
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vindt het moeilijk om 

SOLK patiënten te

behandelen

87%

SOLK in de praktijk

neemt gemiddeld meer tijd

voor SOLK patiënten dan

voor andere patiënten

82%

geeft aan dat het werken

met SOLK patiënten 

veel energie kost
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voldoening geeft
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Ervaringen van huisartsen 
uit de regio Nieuwe Waterweg Noord

en
medisch specialisten 

van Franciscus Gasthuis & Vlietland


