
Een praktische en interactieve kennismaking

Welkom! 
We gaan zo beginnen

Aan de slag met Aanhoudende Lichamelijke Klachten
Diagnostiek en indicatiestelling volgens het gevolgenmodel

Donderdag 9 juni 2022
Steerne, Vijverzaal
Nico Bolkesteinlaan 1, Deventer



Programma
13.15u Opening en inleiding

door Ynske Weikamp, GZ-psycholoog

13.30u De theorie van het Gevolgenmodel
Femke Langeslag, klinisch psycholoog en Lot Spiertz, GIOS

14.15u Oefenen met het uitvragen van klachten
Margreet Worm, GZ-psycholoog

15.00u Pauze

15.15u Oefenen met indiceren a.d.h.v. vicieuze cirkel
medewerkers Specialistisch Centrum ALK

16.00u Bespreking indicaties & tips
Anne Geeke Lever, GZ-psycholoog en
Lineke Tak, psychiater en hoofd Specialistisch Centrum ALK

16.45u Evaluatie en conclusies
Ynske Weikamp

17.00u Afsluiting



Na dementie duurste en meest voorkomende gezondheidsprobleem in Nederland.

Halve dag van huisartsen en medisch specialisten bestaat uit SOLK.

Ook bij bekende aandoeningen (bijv. kanker of reuma) is een groot deel van de last die men ervaart 
SOLK.

Prevalentie somatisch-symptoomstoornis (DSM 5) in algemene populatie: 7%.

Gefragmenteerd zorgsysteem.

Aanhoudende Lichamelijke Klachten





Van SOLK naar ALK
Verandering in denken



• Onze visie: ALK komt voor bij alle psychiatrische classificaties en zou dus in ieder team behandeld 
moeten kunnen worden.

• Diagnostiek volgens het gevolgenmodel om individuele herstelbelemmerende factoren te 
bepalen.

• Behandeling richt zich op deze factoren en is dus ook heel individueel bepaald.

• Samenwerken met verschillende disciplines binnen en buiten de GGZ is vaak van belang.

• Het Specialistisch Centrum biedt: laagdrempelige consultatie, indien nodig supervisie, 
soms second opinion, soms meebehandelen, heel soms overname.

Visie Specialistisch Centrum op behandeling ALK



BREIN > Themagroepen > Zorgprogrammering > SOLK



Femke Langeslag, Klinisch psycholoog
Lot Spiertz, Klinisch psycholoog i.o.

Theorie van het 
gevolgenmodel

Lichaam en geest weer één geheel



Biopsychosociaal model



De Gezondheidszorg:



Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Deels overlappende termen:

• Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) = nu verouderde werkhypothese, 
sinds 2022 vervangen door ALK

• Functionele syndromen (bv. fibromyalgie,  prikkelbare darmsyndroom, chronisch 
vermoeidheidssyndroom, tinnitus) 

• Chronisch pijnsyndroom

• Somatoforme stoornissen (DSM-IV)

• Somatisch-symptoomstoornissen (DSM-5)



Somatisch-symptoomstoornis (DSM-5)

A. Een of meer lichamelijke klachten waar betrokkene onder lijdt of die het dagelijkse leven in significante mate 
verstoren

B. Excessieve gedachtes, gevoelens of gedragingen samenhangend met de   lichamelijke klachten of de 
hiermee gepaard gaande zorgen over de gezondheid, tot uiting komend in minstens één van de volgende
kenmerken:

1. Disproportionele en persisterende gedachten over de ernst van de klachten

2. Persisterende hoge mate van ongerustheid over de gezondheid of de klachten

3. Excessief veel tijd / energie besteden aan klachten of zorgen over gezondheid

C. Niet elke afzonderlijke klacht hoeft steeds aanwezig te zijn, maar het hebben van klachten op zich is wel
persisterend (meestal langer dan zes maanden).

Specificeer indien: met voornamelijk pijn, persisterend

Specificeer actuele ernst: licht, matig, ernstig



A. Een of meer symptomen van veranderingen in de willekeurige motorische of de sensorische functies.
Specificeer het type symptoom of uitvalsverschijnsel

Met zwakte of paralyse

Met abnormale bewegingen

Met sliksymptomen

Met spraaksymptomen

B. Uit klinisch onderzoek blijkt dat het symptoom incompatibel is met een bekende neurologische of andere
somatische aandoening

C. Het symptoom of de deficiëntie kan niet beter worden verklaard door een somatische of psychische
stoornis.

Functioneel-Neurologisch-Symptoom Stoornis (conversiestoornis)

Met aanvallen of convulsies

Met anesthesie of sensibiliteitsverlies

Met speciale zintuiglijke symptomen

Met gemengde symptomen 

Psychische stressor = specifier, 
geen criterium meer

Nadruk op positieve bevindingen (door neuroloog)



Kiezeloefening



Gevolgenmodel

ALK zijn normaal 

maar niet iedereen herstelt ‘normaal’

Optimaliseren van herstel



Van biopsychosociaal- naar gevolgenmodel

Nu:
Instandhoudende gevolgen

Ontstaan:
Kwetsbaarheid- en uitlokkende factoren



Gevolgenmodel

Lichamelijke klacht staat centraal

Focus op wat de klachten nu in stand houdt

Maak een vicieuze cirkel

Stel een gepersonaliseerd behandelplan op

Transdiagnostisch: co-morbide psychiatrische stoornissen waar 
mogelijk mee behandelen



Gevolgenmodel

• Lichamelijke klacht

• Ideeën over de klacht 
(gedachten)

• Emotionele, gedragsmatige, 
lichamelijke, sociale gevolgen



Vicieuze cirkel van factoren die herstel het meest belemmeren

Lichamelijke klacht:

Gedachten:

Emoties:

Lichamelijke 
gevolgen:

Overt (zichtbaar) 
gedrag:

Lichamelijke 
gevolgen:

Covert (onzichtbaar) 
gedrag:



Herken je eigen cirkel (plaatje kiezel)

Lichamelijke 
gevolgen:

Lichamelijke klacht:

Gedachten:

Emoties:

Overt (zichtbaar) 
gedrag:

Lichamelijke 
gevolgen:

Covert (onzichtbaar) 
gedrag:



Uitvragen lichamelijke klacht

Aard, kwaliteit en lokalisatie

Intensiteit en frequentie

Variatie in intensiteit is positief, want biedt perspectief 
op klachtenvermindering

Duur en verloop



Uitvragen gedachten

De klacht en de betekenis die de klacht geeft, 
hebben invloed op de emotionele en 
gedragsmatige gevolgen

• Wat denk je dat de oorzaak is van je klachten?

• Als je klacht toeneemt, wat gaat er dan door je 
heen?

• Wat denk je over jezelf, de ander en de wereld als 
je veel klachten hebt

• Doet je klacht je ergens aan denken?



Gevolgen

Emotioneel Gedragsmatig

Lichamelijk Sociaal



Voorbeelden Lichamelijke gevolgen uitgelicht

Conditieverlies, 
verlies 

spierkracht
Spierspanning

Verstoorde 
ademhaling

Verstoord 
slaapritme

Pijn Sensitisatie



Van model naar cirkel

- Is het gevolgenmodel logisch en consistent?

- Zo ja, selecteer dan 3-5 belangrijkste in stand houdende factoren met 
bijbehorende gedachten. Twee richtlijnen:

1. Kies die gevolgen waarvan je verwacht dat opheffen ervan  
leidt tot afname van de klacht

2. Durf te kiezen (bijstellen kan altijd)



Vicieuze cirkel van factoren die herstel het meest belemmeren

Lichamelijke klacht:

Gedachten:

Emoties:

Lichamelijke 
gevolgen:

Overt (zichtbaar) 
gedrag:

Lichamelijke 
gevolgen:

Covert (onzichtbaar) 
gedrag:



Drie veelvoorkomende cirkels

Catastroferende gedachten 

+ angsten 

+ vermijding

+ lichamelijk gevolg

• Catastroferende cirkel

Niet-accepterende gedachten

+ frustratie

+ negeren en doorgaan

+ lichamelijk gevolg

• Niet accepterende cirkel

Defaistische gedachten

+ somberheid

+ inactiviteit en terugtrekken

+ lichamelijk gevolg

• Defaitistische cirkel



Oefenen met lichamelijke gevolgen

Lichamelijke klacht:

Gedachten:

Emoties:

Lichamelijke 
gevolgen:

Overt (zichtbaar) 
gedrag:

Lichamelijke 
gevolgen:

Covert (onzichtbaar) 
gedrag:



Oefening met lichamelijke gevolgen

- Pak de oefencirkels die je gekregen hebt
1. Misselijkheidsklachten
2. Vermoeidheidsklachten

- Bekijk de cirkels en overleg met je buurman/buurvrouw
- Welke lichamelijke gevolgen zouden deze klachten in stand kunnen 

houden
- (onthoud: er is niet één juist of onjuist antwoord)



Oefening 1

Lichamelijke klacht:
Gevoel van misselijkheid

Gedachten:
Ik kan er niet tegen, ik moet 

ervan weg

Emoties:
Angst/paniek

Lichamelijke gevolgen: 
hoog ademen hoge spierspanning 

in schouders

Overt (zichtbaar) gedrag:
Afleiding zoeken door 

bezig te zijn
Iets te eten bij zich hebben

Niet eten 

Lichamelijke gevolgen:
Duizeligheid

Hongergevoel
Vermoeidheid
Spierspanning

Covert (onzichtbaar) gedrag:
Heel veel uitdenken



Oefening 2

Lichamelijke klacht:

Voortdurende vermoeidheid

Gedachten:

"Ik moet door, want er is niets 
gevonden dus ik stel me aan"

Emoties:

Wanhoop/ frustratie

Overt (zichtbaar) gedrag:

Piek/dalbelasting
Fysieke inspanning vermijden
Slapen overdag

Lichamelijke gevolgen:

Conditieverlies

Verstoord slaap/waakpatroon

Covert (onzichtbaar) gedrag:

Focus op lichamelijke 
(vermoeidheid)sensaties



Gesprekstechnieken die helpen

Accepteer dat de klacht echt is en wees bereid te aanvaarden dat je de oorzaak niet weet

Ontkracht aanstellerij of inbeelding

Geen somatische verklaring betekent niet automatisch: dús psychisch!

Wees nieuwsgierig en niet-oordelend; vraag de lichamelijke klacht uit vanuit oprechte interesse en 
zonder vooringenomenheid

Wees je bewust van je eigen lichaam (inclusief je eigen SOLK) als context en mentaliseer



Oefenen met het uitvragen van de klachten en het invullen van het gevolgenmodel.

Onder begeleiding van Margreet Worm, GZ-psycholoog

Na de pauze: Oefenen met een patiënt



PAUZE
Na de pauze gaan we verder met:

15.15u Oefenen met indiceren a.d.h.v. vicieuze cirkel
medewerkers Specialistisch Centrum ALK

16.00u Bespreking indicaties & tips
Anne Geeke Lever, GZ-psycholoog en
Lineke Tak, psychiater en hoofd Specialistisch Centrum

16.45u Evaluatie en conclusies
Ynske Weikamp

17.00u Afsluiting



Gevolgenmodel



Oefenen met het formeren van de vicieuze cirkel en het indiceren van behandelinterventies. 

Oefenen in groepen



Vicieuze cirkel: bespreking oefening

Lichamelijke klacht:

Gedachten:

Emoties:

Lichamelijke 
gevolgen:

Overt (zichtbaar) 
gedrag:

Lichamelijke 
gevolgen:

Covert (onzichtbaar) 
gedrag:



• Vicieuze cirkel(s)

• Welke herstelbelemmerende factoren houden de lichamelijke klacht in stand?

• Behandelplan: Doorbreken vicieuze cirkel

• Vaak zijn er meerdere cirkels en behandelinterventies mogelijk

• Wat eerst?

• Waar kan dit?

• Wat is haalbaar?

De Praktijk: Indicaties & tips bespreken



Vicieuze cirkel I



Vicieuze cirkel II



Behandelinterventies I



Behandelinterventies II



Behandelinterventies (evidence-based)

Cognitieve 
gedragstherapie

Fysiotherapie
Psychodynamische

psychotherapie

Lichaamgerichte
Mentalisatie

Bevorderende
Therapie (L-MBT)

Hypnotherapie (bij
PDS)

Acceptance and 
commitment 

therapie (ACT; bij
pijn)

EMDR of 
imaginaire
exposure

Vaktherapie, 
waaronder

psychomotore
therapie



• Medicatie bij ALK = maatwerk

• Te veel én te weinig medicatie kan lichamelijke klachten in stand 
houden

• Volg de richtlijn bij comorbiditeit

• Antidepressiva (TCA en SSRI) hebben geen effect op ALK in het 
algemeen, soms is er wel enig effect bij pijn 

Behandelinterventies

Medicatie 



• Personalisatie!

• Minddistrict ALK: grip op een leven met lichamelijke klachten

• Protocollaire behandelingen voor volwassenen deel 3: o.a. gevolgenmodel, CVS, FNS, 
spanningshoofdpijn, chronische lage rugpijn 

• Over pijn:
• Boeken: Pijn & het Brein (Annemarieke Fleming) of Mijn beschermende brein (Kitty Rumping) 

• YouTube filmpjes, bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=w_QMovjlzmk (pijneducatie)

• Website: https://www.retrainpain.org/nederlands

• Powerpoint pijneducatie R. Alink, fysiotherapeut (op aanvraag)

Ondersteunend behandelmateriaal

https://www.youtube.com/watch?v=w_QMovjlzmk
https://www.retrainpain.org/nederlands


• Over vermoeidheid:
• Boeken: Je vermoeidheid te lijf (Annemarieke Fleming) 

• YouTube filmpjes, bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=KjFANX4CfU8 (belasting/belastbaarheid/graded
activity)

• Over tinnitus:
• Boeken: Eerste hulp bij oorsuizen (Olav Wagenaar)

• Over FNS:
• YouTube filmpjes, bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=5W8ZL8b5JOE&t=16s (katalepsie inductie)

• Film: From wheels to heels

Ondersteunend behandelmateriaal

https://www.youtube.com/watch?v=KjFANX4CfU8
https://www.youtube.com/watch?v=5W8ZL8b5JOE&t=16s


Voorlichting voor patiënten & professionals



• QR-code

• Presentielijst getekend? Check op handtekening en BIGnr.

Evaluatie, conclusies en afsluiting



Lichaam en geest zijn één geheel.

Neem lichamelijke klachten mee in je behandeling.

Het gevolgenmodel geeft je hiervoor een kader.

Ga ermee aan de slag!

BEDANKT VOOR JULLIE DEELNAME!


