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TIJDIG STELLEN DIAGNOSE SOLK VOORKOMT OVERDIAGNOSTIEK

Onverklaarde klachten
eerder benoemen
Patiënten met somatisch
onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
doorlopen vaak een veel te
lang traject voordat de diagnose gesteld wordt. Als dat
al gebeurt. Dat kan schadelijk zijn voor patiënt én maatschappij, zeggen twee aiossen psychiatrie en oprichters
van de website solk.nl.

Hoge prevalentie
SOLK zijn klachten die langer dan enkele
weken duren en waarbij na adequaat
onderzoek geen somatische aandoening
wordt gevonden die de klachten voldoen12
de verklaart. Het percentage SOLK op
de polikliniek van somatisch specialisten
wordt geschat op 41 tot 66 procent. Uit
onderzoek op een polikliniek algemene
neurologie in een academisch ziekenhuis
in Nederland blijkt dit percentage 35 pro-
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e meest voorkomende diagnose, van huisarts tot neuroloog tot gynaecoloog, is die
van somatisch onvoldoende
verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).
Toch weten veel artsen niet goed hoe om
te gaan met patiënten met deze klachten.
Hierdoor wordt de diagnose SOLK vaak
niet of laat gesteld, of krijgt de patiënt onvoldoende uitleg.
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cent te zijn. Naar schatting houdt 10 tot
30 procent van de patiënten met SOLK
langdurig last van deze klachten. Deze
patiënten lopen het risico verwezen te
worden naar verschillende somatisch specialisten, waarna vaak verdere onderzoeken, behandelingen en doorverwijzingen
volgen. Ondanks de hoge prevalentie van
SOLK op de polikliniek duurt het vaak
lang voordat de diagnose gesteld wordt.
Zo bleek bijvoorbeeld dat het gemiddeld
2,3 jaar duurde, waarbij gemiddeld een

bezoek aan 3,7 verschillende artsen werd
gebracht, voordat de diagnose fibromyal4
gie gesteld werd. Hierdoor ontstaan
hoge zorgkosten, die vaak ondoelmatig
zijn. De kwaliteit van leven is verlaagd bij
mensen met SOLK; vaak is deze zelfs
lager dan bij mensen met vergelijkbare
56
verklaarde somatische klachten.
Schadelijke gevolgen
Het tijdig stellen van de diagnose SOLK
door somatisch specialisten is van belang

De diagnose SOLK
wordt ervaren
als ‘geen echte
geneeskunde’
om meerdere redenen. Allereerst kan een
patiënt somatische iatrogene schade oplopen door complicaties ten gevolge van
onnodige diagnostische procedures, operaties of farmacotherapie. Ten tweede
kan een patiënt psychische iatrogene
schade oplopen als door onnodig onderzoek zijn of haar somatische fixatie wordt
versterkt. Ten derde wordt de patiënt een
potentieel effectieve behandeling onthouden: er zijn evidencebased werkzame
behandelingen voor SOLK, zoals cogni1
tieve gedragstherapie (cgt). In een recente
Nederlandse studie is gebleken dat na
groeps-cgt patiënten met SOLK minder
last hadden van hun klachten en hun
7
gezondheidszorgconsumptie daalde.
Ook psychotherapie voor patiënten met
een ernstige somatoforme stoornis is
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effectief. Ten slotte zijn er nog de hoge
kosten vanwege gezondheidszorgconsumptie en arbeidsverzuim. In een
Nederlandse studie bleken de gemiddelde
jaarlijkse zorgkosten van patiënten met
SOLK 3123 euro, besteed aan medicatiegebruik, gemiddeld acht bezoeken aan
somatisch specialisten en vijftien huis6
artsbezoeken. Kortom, het uitstellen
van de diagnose SOLK kan schadelijke
gevolgen hebben voor zowel patiënt als
maatschappij.
Somatische oorzaak uitsluiten
De diagnose SOLK is een diagnose per
exclusionem; het is de taak van somatisch
specialisten een somatische oorzaak voldoende uit te sluiten. Soms is het lastig te
bepalen wanneer er voldoende diagnostiek verricht is om te kunnen spreken van
SOLK. Er zijn echter ook redenen voor een
langer durend diagnostisch traject die
minder valide blijken. Zoals de angst om
een somatische oorzaak te missen, het

willen geruststellen van de patiënt, of
ervaren druk vanuit de patiënt die aandringt op een somatische diagnose. Het
komt zelden voor dat, na adequate analyse van de klachten en zo nodig gericht
aanvullende diagnostiek, de klachten van
een patiënt met de diagnose SOLK alsnog
somatisch verklaard worden. In de neurologie bleek dit bijvoorbeeld het geval bij
slechts 0,4 procent van nieuw gediagnos9
ticeerde SOLK-patiënten. Daarnaast
werkt geruststelling van de patiënt door
middel van aanvullend onderzoek maar
kort en is deze na drie maanden zo goed
als verdwenen. Ook de gedachte dat
SOLK-patiënten enkel een somatische
verklaring zouden accepteren voor hun
klachten, blijkt niet te kloppen: ze willen
erkenning van en uitleg over hun klachten.
Ongelijkheid
SOLK passen niet goed in het medische
model waarbij een symptoom wijst op een
onderliggende somatische aandoening.
Hierdoor wordt de diagnose SOLK vaak
ervaren als ‘geen echte geneeskunde’ en
niet op gelijke hoogte gesteld met een
somatische diagnose. Het ongemak bij
een niet tijdig gestelde of goed gecommuniceerde diagnose SOLK bij somatisch
specialisten lijkt veel minder dan het
ongemak bij het missen van een somatische diagnose. Hierdoor worden SOLK
vaak het sluitstuk van een (te) lang diagnostisch traject.
Vaak geloven artsen wel dat mensen last
kunnen hebben van hun SOLK, maar zeggen ze pas bij een somatische aandoening
‘deze patiënt heeft écht iets’ of ‘deze
patiënt heeft reële klachten’. Als artsen
(onbewust) hun gevoel uitdragen dat
SOLK minder echt zijn dan somatisch verklaarde lichamelijke klachten, zullen
patiënten zich afgewezen voelen. Als die
ongelijkheid er niet zou zijn, kan dat de
beeldvorming en acceptatie van SOLK
verbeteren. Adequate arts-patiëntcommunicatie speelt hierin een essentiële rol.
Nuttige tips voor communicatie over
SOLK kunt u vinden in een eerder artikel
in Medisch Contact van Eeckhout en
10
Reinders.

We pleiten verder voor het al vroeg in de
diagnostisch fase benoemen van SOLK als
mogelijke diagnose voor de klachten. De
behandelend arts moet een duidelijk traject afspreken met de patiënt over welke
onderzoeken gedaan worden en wat de
2
consequenties daarvan zijn. Aan het einde van dit traject krijgt de patiënt niet te
horen dat er ‘geen afwijkingen zijn op
mijn vakgebied’, maar dat er wel wat is
gevonden, namelijk SOLK, een veelvoorkomend probleem dat de arts vaak ziet op
zijn of haar polikliniek. Afhankelijk van
de ernst van de SOLK kan de patiënt voor
verdere behandeling verwezen worden
naar de huisarts, een multidisciplinaire
SOLK-poli of de geestelijke gezondheids12
zorg.
Meer aandacht
Somatisch specialisten zouden meer aandacht mogen besteden aan de patiëntengroep waar een groot deel van de geneeskunde om draait: patiënten met SOLK.
Een van de pijlers van geneeskunde is het
stellen van de juiste diagnose door de
arts. Het voelen van enig ongemak als we
ons werk niet goed doen en bijvoorbeeld
een diagnose missen is terecht en houdt
ons scherp. Dit zou ook moeten gelden
voor het missen of niet expliciet stellen
van de diagnose SOLK. Redenen voor uitstel van de diagnose SOLK lijken slecht
onderbouwd en de status van de diagnose
is laag. Dit leidt tot overdiagnostiek en
uitstel van behandeling van klachten die
potentieel reversibel zijn. Door zich meer
te verdiepen in deze patiëntenpopulatie
kunnen somatisch specialisten bijdragen
aan betere acceptatie en meer doelmatige
behandeling van SOLK.
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Geen belangenverstrengeling gemeld
web
Eerdere MC-artikelen over dit onderwerp, een
website met aanvullende informatie, een portret
van Lineke Tak en de voetnoten vindt u onder dit
artikel op medischcontact.nl/artikelen. U vindt
hier ook de gratis, geaccrediteerde MCtv-nascholing over SOLK.
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