Poli SOLK
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klacht

Doelgroep
Bent u tussen de 18 en 60 jaar en hebt u last
van lichamelijke klachten die na gedegen
en voldoende lichamelijk onderzoek, niet of
onvoldoende medisch verklaard kunnen
worden? Dan komt u in aanmerking voor
onderzoek en behandeling bij de polikliniek SOLK.
Uw klachten bestaan al langer dan zes
maanden en beperken u ernstig in uw sociaal en beroepsmatig functioneren.
Voorbeelden van klachten zijn:
• onverklaarde chronische vermoeidheid/
CVS;
• onverklaarde chronische pijn/fibromyalgie;
• onverklaarde buikklachten/prikkelbaar
darmsyndroom;
• onverklaarde pijn op de borst;
• onverklaarde hoofdpijn;
• onverklaarde duizeligheid.
Of denkt u wel eens…
• Hoe kan ik meer regie krijgen over mijn
pijn en/of vermoeidheid?
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• Hoe vergroot ik mijn wereld en voorkom
ik dat ik uitgerangeerd raak?
• Hoe kan ik weer mezelf worden?
•
Hoe kan ik mijn lichamelijke conditie
verbeteren, zonder meer klachten te krijgen?

een mogelijke oorzaak, wel wordt stilgestaan bij de gevolgen ervan. Langdurige
klachten hebben gevolgen op het gebied
van uw gedrag (wat kan ik wel en niet), uw
gedachten (deze pijn gaat nooit meer over)
en uw gevoel (angst).

Het feit dat u bij het Centrum Ouderen- en
Ziekenhuispsychiatrie wordt uitgenodigd,
betekent niet dat er bij u per definitie sprake is van psychische klachten of dat de
klachten ingebeeld zouden zijn.
Bij SOLK is er sprake van forse biologische
ontregelingen. Het is gebleken dat deze ontregelingen nog niet op een directe en medische manier te beïnvloeden zijn. De enige manier om deze biologische ontregelingen te beïnvloeden is op een psychologische
manier.

Ook zijn er gevolgen voor uw omgeving:
werk, huishouden, opvoeding, relaties en
vriendschappen. Dit gaat niet meer zoals
voorheen. Tevens vinden er in uw lijf allerlei biologische ontregelingen plaats, waardoor uw stress-systeem overbelast raakt.
U kunt in vicieuze cirkels terechtkomen, die
de klachten in stand houden of verergeren.

De behandeling
Bij de behandeling leren wij u op welke manier u meer controle kunt krijgen over uw
lichamelijke klachten, ook als de oorzaak
onbekend is. Er wordt niet gezocht naar
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Tijdens de behandeling gaan we aan de slag
met het doorbreken van deze vicieuze cirkels, zodat u meer controle krijgt over uw
klachten. We kunnen niet garanderen dat
de klachten volledig verdwijnen. De kans is
wel groot dat de klachten verminderen.
lees verder op de volgende bladzijde
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In overleg met u zullen wij uw partner vragen enkele keren mee te komen naar uw
behandeling. Hierbij komen de verschillende rollen en communicatiepatronen aan
bod.
De behandeling is kortdurend (maximaal
twee jaar) en bestaat uit individuele cognitieve gedragstherapie, SOLK-cursus en
Graded Exercise o.l.v. fysiotherapeuten.
Graded exercise betekent: het stap voor
stap ophogen van de fysieke inspanning
zonder dat de cliënt zich daarbij overbelast.
De behandeling start met de SOLK-cursus,
die we (deels) in samenwerking met de basisggz (Ypse) organiseren. De cursus bestaat
uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur.
Tijdens de cursus krijgen de deelnemers op
de allereerste plaats veel wetenschappelijke informatie over SOLK:

Wetgeving en inspraak
Reinier van Arkel kent een klachtenregeling,
patiëntenvertrouwenspersonen en een Cliëntenraad.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.reiniervanarkel.nl.

Aanmelden
Om in behandeling te komen, doet uw
huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of
wijkteam een aanmelding bij Entree Reinier
van Arkel. Hebt u vragen over uw aanmelding of over de werkwijze van Entree, dan
kunt u contact opnemen via:
T (073) 658 68 68
E entree@reiniervanarkel.nl
Wij zijn op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 18.00 uur.
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• Welke biologische ontregelingen komen
vaak voor bij opgebouwde stress?
• Hoe beïnvloedt stress het immuunsysteem?
• Hoe kan stress de prikkeloverdracht binnen het pijnsysteem beïnvloeden?
* Hoe kan ik aan de slag met de gevolgen
van mijn SOLK-klachten?

Na afloop van de cursus, wordt met cliënt
en de (vaste) behandelaar, die ook het intakegesprek met de cliënt heeft gevoerd,
besproken wat nog wenselijk is als vervolg
op de cursus. Het kan gaan om een terugverwijzing naar Ypse voor een kortdurend
individueel cognitief gedragstherapeutisch
traject of een vervolgtraject bij de SOLKpoli van Reinier van Arkel (maximaal twee
jaar) met individuele cognitieve gedragstherapie en fysiotherapie (Graded Exercise).
Daar waar nodig en wenselijk wordt gewerkt met E-Healthmodules: slaap, hygiëne,
mindfulnesstraining en ontspanningsoefeningen.
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