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Bevorderen van gepaste zorg voor
patiënten met onverklaarde lichamelijke
klachten: een voorbeeld
L.N.L. Zonneveld, A. van ’t Spijker, J.J. van Busschbach

Onverklaarde lichamelijke klachten komen vaak voor. Als deze klachten voldoen aan de DSM-IV-R criteria van een
somatoforme stoornis, dan is de kans op een spontaan herstel klein, is de kwaliteit van leven laag en zijn de kosten
hoog. Cognitieve gedragstherapie blijkt deze klachten te kunnen verminderen, de kwaliteit van leven te verhogen en
kosten te verlagen. Individuele cognitieve gedragstherapie gebaseerd op het ‘gevolgenmodel’ is effectief gebleken
in de tweedelijns medische gezondheidszorg. Een laagdrempelige inzet ervan door de huisarts werd echter gehinderd
vanwege de lage acceptatie door patiënten en het verlies van effectiviteit in de eerste lijn. In deze casusbeschrijving
presenteren wij een modificatie van het gevolgenmodel, waarin het creëren van een laagdrempelig en effectief
aanbod centraal staat, dat door de GZ-psycholoog kan worden ingezet.

Trefwoorden: cognitieve gedragstherapie, effectiviteit, indica
tiestelling, onverklaarde lichamelijke klachten, somatoforme
stoornissen

Inleiding
In één van de zes consulten bij de huisarts is er sprake van
onverklaarde lichamelijke klachten, die geclassificeerd kunnen
worden als een somatoforme stoornis (De Waal e.a. 2004). De
meest voorkomende somatoforme stoornissen zijn ongedif
ferentieerde somatoforme stoornis met een prevalentie van 13
procent en chronisch pijnstoornis met een prevalentie van 1,6
procent (De Waal e.a. 2004). Slechts 25 procent van de somato
forme stoornissen verdwijnt spontaan (Arnold e.a. 2006). Deze
klachten leiden tot een lage kwaliteit van leven (Dirkzwager
& Verhaak 2007; Koch e.a. 2007; Smith e.a. 1986) en hoge
maatschappelijke (Reynolds e.a. 2004) en medische (Barsky e.a.
2005) kosten. Cognitieve gedragstherapie blijkt deze klachten te
kunnen verminderen, de kwaliteit van leven te verbeteren en de
kosten te verlagen (Kroenke 2007; Nezu e.a. 2001; Sumathipala
2007). In Nederland wordt in de psychologische behandelpro
tocollen voor onverklaarde lichamelijke klachten (Speckens e.a.
1999; Van Rood e.a. 2001) vooral het gevolgenmodel aanbe
volen. De rationale van het gevolgenmodel is dat onverklaarde
lichamelijke klachten tot automatische gedachten leiden zowel
over de oorzaak van de klachten als over de manier hoe ermee
om te gaan (Speckens e.a. 1999). Deze automatische gedachten
hebben gevolgen, die klachten kunnen verminderen, maar ze
ook in stand kunnen houden of verergeren. Een behandelaan
bod op basis van dit model had in een universitaire polikliniek
Interne Geneeskunde een hoge acceptatie: 81 procent van de
patiënten accepteerde dit aanbod (Speckens e.a. 1995). Als een
behandelaanbod met dezelfde rationale echter bij de huisarts
werd aangeboden, dan bleek een individueel aanbod niet effec
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tief (Arnold e.a. 2009) en kon een groepsaanbod niet worden
opgestart omdat slechts 5 procent van de patiënten het accep
teerde (Arnold e.a. 2004). Omdat de capaciteit van de tweede lijn
beperkt is, de tweede lijn minder toegankelijk is en naar schat
ting zo’n 50 tot 80 procent van de patiënten met onverklaarde
klachten een verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg
überhaupt niet opvolgt (Allen & Woolfolk 2010), is een aanbod
in een eerstelijns medische setting zinvol. De vraag is dan of het
gevolgenmodel gemodificeerd kan worden om een laagdrempe
lig en effectief aanbod te creëren dat toepasbaar is in de eerste
lijn. Aan de hand van de onderstaande casus beantwoorden we
deze vraag.
Casus ‘Carel’
Carel heeft al twee jaar chronische darm- en buikklachten, die
met het Gestructureerd Klinisch Interview voor de vaststel
ling van DSM-IV As I stoornissen (SCID-I) (First e.a. 1999)
als ongedifferentieerde somatoforme stoornis worden geclas
sificeerd. De klachten begonnen met korte periodes, waarin
bepaalde etenswaren tot diarree leidden. Geleidelijk raakte hij
na elke warme maaltijd aan de diarree en had hij ondraaglijke
buikpijn. Hierop is Carel alleen wit brood op wisselende tijden
gaan eten, waarna zijn diarree-klachten veranderden in obsti
patie-klachten. Hij gebruikt nu een laxeermiddel en vitaminepreparaten. Carel komt regelmatig bij de huisarts, want zijn
klachten maken zijn leven ‘niet leefbaar’.
Carel is een 40-jarige gehuwde vader van drie zonen. Hij werkt
fulltime als accountant en doet zijn werkzaamheden nu voorna
melijk vanuit huis. Voorheen ging hij laat naar bed en werd
doorgaans wakker vóór de wekker afging. Nu gaat hij ’s avonds
om half tien naar bed en wordt door de wekker gewekt. Hij
slaapt regelmatig overdag. Hij heeft weinig energie voor sociale
contacten en zijn hobby’s. Hij blijft vaak thuis als zijn echtgenote
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naar een verjaardag gaat. Door zijn onregelmatige eetpatroon
eet hij niet meer met zijn gezin mee. Hij is gestopt met hardlo
pen. In het medisch onderzoek naar zijn darm- en buikklachten
komen geen bijzonderheden naar voren. Vijf jaar geleden heeft
hij een rugoperatie gehad, waardoor hij negen maanden niet kon
werken. Carel is nooit in behandeling geweest bij een geestelijke
gezondheidszorginstelling. Hij benadrukt met klem, dat zijn
klachten ‘niet tussen de oren zitten’.

Drempels verlagen: hoe?
Het oorspronkelijke gevolgenmodel (Speckens e.a. 1996; Speckens
e.a. 1999) (figuur 1: getrokken pijlen) gaat ervan uit, dat:
n er eerst gedachten over de lichamelijke klachten en coping
ontstaan
n deze gedachten daarna leiden tot lichamelijke, gedragsma
tige, cognitieve en sociale gevolgen
n vervolgens deze gevolgen de lichamelijke klachten verergeren
of in stand houden
Samenvattend, de patiënt doorloopt het gevolgenmodel van
boven naar beneden (top-down).
Dit model is voor psychologen uitgewerkt in een individueel
behandelaanbod (Speckens e.a. 1999), dat als doel heeft het
verminderen van de gevolgen van lichamelijke klachten om zo
sneller te herstellen.
Carel zou moeite kunnen hebben met een behandelaanbod, dat
zich baseert op dit model. Ten eerste sluit het model niet aan bij

het natuurlijke verloop van klachten. Carel had eerst darmklach
ten, waarop zijn lichaam begon te reageren met pijn en wellicht
met wrijven over zijn buik. Toen zijn klachten bleven voortdu
ren, zijn gedachten ontstaan over zijn klachten en hoe ermee om
te gaan. Ten tweede zou Carel het idee kunnen krijgen, dat niet
zijn lichaam maar zijn psyche het probleem is door in het model
af te wijken van het natuurlijk verloop van lichamelijke klach
ten. Hij kan de indruk krijgen dat men denkt dat zijn klachten
‘tussen zijn oren zitten’. Dit sluit niet aan bij het fysieke perspec
tief van patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten, die
hun klachten vaker dan patiënten met verklaarde lichamelijke
klachten toeschrijven aan fysieke oorzaken (Nimnuan e.a. 2001).
Ten derde kan Carel het aanbod afwijzen vanwege de impliciete
suggestie dat hij schuldig zou zijn aan het voortduren van zijn
klachten. Als hij anders zou denken en doen, zou er herstel zijn
opgetreden. Tot slot zou Carel het aanbod kunnen afwijzen,
omdat een individueel aanbod hem het idee geeft uitzonderlijk
c.q. ‘gek’ te zijn. Ook het gebruik van het woord ‘behandeling’
suggereert pathologie.
Als het gevolgenmodel meer zou aansluiten bij zijn fysieke
perspectief op de klachten, hem niet verantwoordelijk maakt
voor het hebben en óók niet voor het voortduren van de klach
ten (ontschuldiging) en hem niet pathologiseert, dan zou dit een
laagdrempelig aanbod voor Carel opleveren. Dit kan gerealiseerd
worden met de volgende modificaties (figuur 1: gestippelde pijlen):

Figuur 1 Het gemodificeerd gevolgenmodel
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1.) bottom-up in plaats van top-down
Het gemodificeerd model begint met lichamelijke gevol
gen (bottom-up) in plaats van met gedachten (top-down).
Deze modificatie sluit beter aan bij het natuurlijk verloop
van klachten en voorkomt de suggestie van ‘tussen de
oren zitten’. In tweede instantie kan het gemodificeerd
gevolgenmodel van boven naar beneden worden doorlo
pen. Overigens bleek uit onderzoek bij depressie en angst
dat gedragsmatige interventies voldoende zijn om klach
ten te verminderen en dat cognitieve interventies geen
meerwaarde hebben (Longmore & Worrell 2007).
2.) verergerende in plaats van instandhoudende factoren
Het gemodificeerd model labelt de gevolgen alleen als
verergerende factoren en niet als instandhoudende
factoren. Deze modificatie houdt consequenter vast aan
het idee dat oorzaken onbekend zijn en voorkomt een
beschuldiging over het voortduren van de klachten.
3.) cursusdoel ‘verbeteren van kwaliteit van leven’ in plaats van
behandeldoel ‘herstellen’
Voorvloeiend uit punt 2, het gemodificeerd gevolgenmo
del heeft als doel het verbeteren van kwaliteit van leven,
ondanks de klachten, in plaats van herstel.
4.) g roepsaanbod in plaats van individueel aanbod
Het gemodificeerd model is uitgewerkt in een groepscursus
in plaats van een individuele behandeling. Een aanbod in een
groep leidt tot onderlinge herkenning, waardoor de klachten
en gevolgen worden genormaliseerd. Ook het gebruik van
het woord ‘cursus’ is neutraal en hierdoor normaliserend.

Het gemodificeerd gevolgenmodel (Zonneveld e.a. 2010) gaat
dus van het volgende uit, dat:
n er eerst lichamelijke, gedragsmatige, emotionele, cognitieve en
sociale gevolgen ontstaan in reactie op de lichamelijke klachten
n deze gevolgen daarna leiden tot gedachten
n vervolgens de gevolgen – al of niet mede ontstaan in reactie op
gedachten – de lichamelijke klachten verergeren
Samenvattend, de patiënt doorloopt het gevolgenmodel eerst
van beneden naar boven (bottom-up). Dit model is uitgewerkt
voor GZ-psychologen in een groepsaanbod in de vorm van de
cursus ‘Omgaan met de gevolgen van onverklaarde lichamelijk
klachten’ (Zonneveld 2005), die als doel heeft het verbeteren van
de kwaliteit van leven.
Deze cursus omvat dertien bijeenkomsten van ieder twee uur.
Alle bijeenkomsten, met uitzondering van de eerste bijeenkomst,
hebben de volgende opbouw:
n het delen van de ervaringen van de afgelopen week
n het bespreken van het (t)huiswerk
n het doen van de ademhalings- en ontspanningsoefening
n het identificeren en vervangen van overlevingsstrategieën die
op korte termijn helpend zijn geweest en op lange termijn
niet-helpend zijn geworden
n het samenvatten van de bijeenkomst en introduceren van het
nieuwe (t)huiswerk
Na drie maanden vindt er een terugkombijeenkomst plaats.
Tabel 1 geeft de cursusinhoud per bijeenkomst weer.

Tabel 1 Cursusinhoud
Bijeenkomst
1

Kennismaking
Plenair bespreken van eigen cursusdoelen en lichamelijke klachten

Bijeenkomst
2

Gevolgen
Lichamelijke

3
4

5
6
7

8-12

Bijeenkomst
13
Follow-up

Overlevingsstrategieën
Stoppen van de fysiologische arousal en spierspanning en vervangen door de ademhalings- en ontspanningsoefening
(Nelson-Jones 1982; Oostburg 1997; Van Rood & Van Es 2001)
Gedragsmatige Stoppen van niet-helpende automatismen en vervangen door onverenigbare handelingen (Hoogduin e.a. 1999)
Gedragsmatige Stoppen van de onder- en/of overactiviteit en vervangen door het afwisselen van activiteiten en inplannen van
pauzes door de activiteitenplanner (Speckens e.a. 1999)
Emotionele
Stoppen van de fysiologische arousal van emoties en vervangen door de ademhalings- en ontspanningsoefening
(Nelson-Jones 1982; Oostburg 1997; Van Rood & Van Es 2001)
Herkennen van emotionele gevolgen als belangrijk signaal dat:
–de situatie niet overeenkomt met eigen wensen, behoeften, verwachtingen
–de situatie om verandering vraagt
Gedachten
Stoppen van de niet-helpende en niet-passende gedachten en vervangen door helpende en passende gedachten met
het 4G-schema (Gebeurtenis → Gedachten → Gevoel → Gedrag) (Bouman e.a. 2001; Diekstra 1999)
Lichamelijke
Verhogen van de lichamelijke conditie op geleide van tijd (Speckens e.a. 1999)
Cognitieve
Stoppen van de niet-helpende informatieverwerking en vervangen door een helpende informatieverwerking
(Van den Hout & Kole-Snijders 2000)
Sociale
Inventariseren en samenvatten van alle gevolgen in het gemodificeerd gevolgenmodel
Bespreken van dit persoonlijke gevolgenmodel met een vertrouwenspersoon
Diverse
Bedenken van passende overlevingsstrategieën om kwaliteit van leven te verbeteren door:
–het bewust worden en definiëren van problemen die kwaliteit van leven verminderen
–het bedenken, kiezen, uitvoeren en evalueren van overlevingsstrategieën om kwaliteit van leven te verhogen
(Nezu e.a. 1998; Van den Hout & Kole-Snijders 2000)
Terugvalpreventie
EHBO-koffer voor kwaliteit van leven samenstellen uit aangereikte overlevingsmechanismen om een terugval te voorkomen
Evaluatie van de kwaliteit van leven met de onderstaande vragen:
1.  Hoe heb je je kwaliteit van leven kunnen vasthouden of zelfs kunnen verhogen?
2.  Welke handvatten gebruik je hiervoor?
3.  Heb je je doel kunnen bereiken?
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Deze cursus werd geïmplementeerd als anderhalve-lijnszorg,
door vanuit een Riagg de samenwerking met voorname
lijk eerstelijns medische instellingen te zoeken. De cursussen
werden vervolgens georganiseerd in deze instellingen (huisart
senpraktijk, GGD, apotheek, polikliniek van een ziekenhuis).
‘Anderhalve-lijnszorg’ verlaagt de drempel van een Riagg, omdat
cursussen de capaciteit van een Riagg vergroten, cursussen een
beperkte indicatiestelling vragen en verwijzing naar cursussen
in een medische setting meer aansluit bij het perspectief van
patiënten op hun klachten.
Vervolg casus ‘Carel’
Op verwijzing van zijn huisarts neemt Carel deel aan de cursus,
waarvan hij tien van de dertien bijeenkomsten volgt. Zijn cursus

doelen zijn ‘handvatten om een leefbaar leven te hebben’. Carel
voelt zich snel rustiger door de ademhalings- en ontspannings
oefening. Hij bemerkt dat hij een laag activiteitenniveau heeft.
Zijn activiteiten nemen toe, waarna hij zijn conditie wil opbou
wen door weer te gaan hardlopen met zijn vriendengroep. Zijn
enthousiasme wordt geprezen, maar een geleidelijke opbouw
wordt geadviseerd. Carel is vastberaden en gaat toch hardlopen,
waarna hij triomfantelijk meldt dat hij ‘alleen gewone spierpijn’
heeft. Zijn activiteiten voor zijn werk nemen ook toe, waardoor
hij ook weer klanten bezoekt. Zijn fysieke perspectief blijkt
uit zijn reactie op een mede-cursiste, die een antidepressivum
gebruikt en zichzelf hierdoor als zwak persoon ervaart. Carel
‘ontschuldigt’ deze cursiste door depressie als een biologisch
in plaats van een psychologisch fenomeen te beschrijven. Carel

Tabel 2 Kenmerken van de onderzochte patiëntengroep
Sociodemografische kenmerken
Geslacht
vrouw
man
Leeftijd in jaren, gemiddeld (interquartiel range)
Nationaliteit
Nederlands
anders
Burgerlijke staat
gehuwd / samenwonend
anders
Opleidingsniveau
basisonderwijs of minder
lager beroepsonderwijs / MAVO
middelbaar beroepsonderwijs / HAVO
hoger beroepsonderwijs / VWO / WO  
Onbekend
Werk
werk
geen werk
Verwijzer
eerstelijns medische gezondheidszorg
tweedelijns medische gezondheidszorg
tweedelijns geestelijke gezondheidszorg
Kenmerken van Onverklaarde Lichamelijke Klachten (OLK)
Duur van OLK in jaren, mediaan (interquartiel range)
Classificatie van OLK gemeten door SCID-I
ongedifferentieerde somatoforme stoornis
chronische pijnstoornis
Comorbide DSM-IV classificaties
Comorbide DSM-IV as I classificaties gemeten door SCID-I
stemmingsstoornis (lifetime)
angststoornis (lifetime)
aan middelen gebonden stoornis (lifetime)
eetstoornis (lifetime)
psychotische stoornis (lifetime)
somatisatie-stoornis  
hypochondrie
aanpassingsstoornis
Comorbide DSM-IV as II classificaties gemeten door VKP
paranoïde persoonlijkheidsstoornis
schizoïde persoonlijkheidsstoornis
schizotypische persoonlijkheidsstoornis
anti-sociale persoonlijkheidsstoornis
borderline persoonlijkheidsstoornis  
theatrale persoonlijkheidsstoornis
narcistische persoonlijkheidsstoornis
ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis
Gemiddeld aantal bevestigde DSM-IV as II criteria op VKP

Cursus (n=84)

Wachtlijst (n=78)

67
17
46 (38-53)

64
14
44 (35-52)

72
12

69
9

62
22

48
30

7
29
33
15
0

7
25
24
21
1

29
55

28
50

41
28
15

41
23
14

8 (3-16)

9.5 (3-17)

32
52

31
47

13 (40)
20 (36)
1 (12)
1 (4)
0 (0)
14 (14)
1 (1)
2 (2)

11 (30)
27 (41)
0 (6)
0 (2)
0 (1)
10 (10)
1 (1)
2 (2)

6
2
1
0
2
1
0
15
2
14
16

12
3
1
1
5
1
2
14
2
10
14
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bedenkt overlevingsstrategieën om meer tijd door te brengen
met zijn gezin, door wie hij zich nu buitengesloten voelt en van
wie hij zich afsluit door veelvuldig op zijn werkkamer te zijn. Eén
ervan is samen eten met zijn gezin. Het valt hem dan op, dat zijn
zonen hem nu wel in hun verhalen betrekken en dat hij zelf ook
het gesprek aan tafel kan sturen. Carel gaat regelmatiger eten en
leven, neemt meer pauzes en loopt weer tweemaal in de week
hard met zijn vriendengroep. Zijn ‘EHBO-koffer’ vult hij met
de overlevingsstrategie ‘het gesprek met mijn gezin continueren’.
In de follow-up bijeenkomst blijkt Carel een nieuwe functie bij
een andere werkgever te hebben. In zijn nieuwe functie heeft
hij minder verantwoordelijkheid en werkt hij minder uren. Dit
geeft hem meer tijd voor zichzelf en zijn gezin dat voor hem
‘ruimschoots het verlies aan inkomsten compenseert’.

Drempels verlagen: werkt het?
Met name artsen verwezen patiënten naar de cursus. Slechts
18 procent van de verwijzingen kwam vanuit de geestelijke
gezondheidszorg. Zo’n 71 procent van deze patiënten volgde
hun verwijzing op, ruim meer dan het eerder geschatte aantal
opgevolgde verwijzingen van slechts 20 tot 50 procent (Allen
& Woolfolk 2010). Hierdoor kon de cursus ook daadwerkelijk
starten en de effectiviteit ervan onderzocht worden. Een eerder
groepsaanbod in de eerste lijn op basis van het oorspronkelijke
gevolgenmodel bleek niet uitvoerbaar door een te klein aantal
patiënten (Arnold e.a. 2004).
De effectiviteit van de cursus is onderzocht in een experiment
met een voor- en nameting (Zonneveld e.a. 2009). De belang
rijkste uitkomstmaat was de kwaliteit van leven, die gemeten
werd met de twee componentschalen (fysiek en mentaal) van
de zelfrapportage vragenlijst SF-36 (Ware e.a. 1994). De fysieke
componentschaal meet de kwaliteit van leven in het fysieke
domein en de mentale componentschaal meet deze in het

mentale domein. Beide schalen zijn zo geconstrueerd, dat ze een
gemiddelde van 50 hebben in de algemene populatie, met een
standaardafwijking van 10.
Voor het experiment werden 162 patiënten met onverklaarde
lichamelijke klachten die voldeden aan de DSM-IV criteria van
ongedifferentieerde somatoforme stoornis of van chronisch
pijnstoornis gerandomiseerd naar de cursus of naar een wacht
lijst. Bij de voormeting verschilden de cursus- en wachtlijstgroep
niet significant van elkaar op de sociodemografische en klinische
kenmerken, die in tabel 2 staan. Opvallend in de voormeting van
de kwaliteit van leven waren de lage gemiddelden in het fysieke
domein (cursusgroep = 29,3; wachtlijstgroep = 29,1) en de
relatief hoge gemiddelden in het mentale domein (cursusgroep
= 43,7; wachtlijstgroep = 46,7). Dit betekent dat patiënten hun
kwaliteit van leven in het fysieke domein als slechter dan die in
het mentale domein evalueerden.
De veranderingen in de kwaliteit van leven van de cursusgroep
werden vergeleken met de veranderingen in de wachtlijstgroep
(figuur 2). De cursusgroep rapporteerde een significant grotere
verbetering van hun kwaliteit van leven in het fysieke domein dan
de wachtlijstgroep (p=.003). De scores in het mentale domein
bleven relatief hoog (cursusgroep = 46,5; wachtlijstgroep = 45,1)
en de veranderingen hierin waren niet significant (p = .35). De
wachtlijstgroep kon na de nameting deelnemen aan de cursus.
Na de cursus werden patiënten een jaar gevolgd, waarin geen
significante terugval in het fysieke domein werd gezien (p = .72).
De effectiviteit van de cursus zou afwijkend kunnen zijn voor
patiënten met comorbide stoornissen in het heden en/of het
verleden op as I en/of II. Overeenkomstig met resultaten uit
eerdere onderzoeken (Bleichhardt e.a. 2005; Leibbrand e.a. 1999;
Nakao e.a. 2001; Prins e.a. 2005), bleken patiënten met comor

Figuur 2 Verbetering in kwaliteit van leven gemeten door SF-36 componentschalen
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bide stoornissen echter evenveel te profiteren als patiënten
zonder deze stoornissen. Drempels verhogen door indicatiestel
ling en vervolgens het uitsluiten van patiënten met comorbide
stoornissen lijkt daarom zinloos.

n

n

Conclusie
De in dit artikel voorgestelde modificatie van het gevolgenmodel
heeft tot een laagdrempelige en effectieve cursus voor patiënten met
onverklaarde lichamelijke klachten geleid. GZ-psychologen kunnen
deze cursus als anderhalve-lijnszorg in een medische setting uitrol
len om de beschikbaarheid voor patiënten te vergroten. n
GZ-psychologen, die deze cursus ook in hun eigen regio op een
passende manier willen organiseren, kunnen de training voor de
cursus ‘Omgaan met de gevolgen van onverklaarde lichamelijke
klachten’ bij het AMC volgen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Lyonne Zonneveld of de website www.onverklaardeklachten.nl (onderaan tabblad cursuslocatie) bezoeken.
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