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Indeling middag

 Voorstellen

 Theorie over Solk kinderen

 Aan het werk

 Conclusie 

 Afronding 

Wij hebben geen commerciële belangen. We willen alleen voorlichting 

geven waardoor kinderen met SOLK goed en snel van hun klachten af zijn. 
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Somatisch Onvoldoende verklaarbare 
Lichamelijke Klachten bij kinderen

 https://www.mentimeter.com/app

 Wat is je professionele achtergrond 

 Wat zijn je verwachtingen van deze middag 

 Waar denk je aan bij het woord Solk
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Medische verklaring voor een niet 
medisch probleem 

Wat is het dan wel ?
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Verschijnselen 

 Chronische pijnklacht: 25 % van de kinderen (buikpijn, 
hoofdpijn, gewrichtspijn)

 Misselijkheid, spijsverteringsklachten of duizeligheid

 Ernstige moeheid

 4% heeft langdurige beperkingen op somatisch en sociaal 
gebied.

 Hoog schoolverzuim 
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Oorzaken Solk  BPS model 1

Biologische factoren Psychologisch/
Psychiatrische 

Sociale factoren 

Aanleg

Direct uitlokkend 

Instandhoudend
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Oorzaken Solk  BPS model 2

Biologische factoren Psychologisch/
Psychiatrische 

Sociale factoren 

Aanleg Ziekte , vroege trauma’s
Ontwikkelings-
achterstand 

Persoonlijkheid,
Verlegen zijn , angst, 
somberheid

Gezin, vader heeft 
zelfde klachten, 
overmatig aandacht 
binnen gezin voor lich. 
Klachten 

Direct uitlokkend Blessure, chronische 
ziekte 

Gepest worden, toetsen Life events 

Instandhoudend Slecht slapen, slecht 
eten, verhoogde 
spierspanning

Doem denken, glas is 
altijd half leeg, 
concentratie verlies 

Sociale isolatie 
Uitputting 
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Medische verklaring voor een niet 
medisch probleem 2

https://www.youtube.com/watch
?v=8N1fz-DbOqU 32m10 36,28
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Behandeling 1.

 Uitsluiten van een lichamelijke oorzaak

 BPS aanpak: 

 Lichamelijke aanpak: kinder, -oefentherapie, psychomotorische therapie, 
psychosomatische fysiotherapie 

 Psychologische aanpak  POH-GGZ jeugd, kinder-jeugdspsycholoog

 Systeem gericht  gezin en zn school betrekken

 Gevolgenmodel aanpak:

 Klacht  idee over de klacht  emotionele gevolgen; gedragsmatige gevolgen, 
lichamelijke gevolgen en sociale gevolgen

 Beperken schoolverzuim 

 Rol IB’er ?

 Rol leerplicht ambtenaar ?

 Rol schoolmaatschappelijk werk  ?
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Behandeling 2*

Enkele uitgangspunten:

 De behandeling is niet gericht op de oorzaak

 Balans terug vinden tussen ontspannen en activeren

 Behandeling doe je samen

 Stel haalbare doelen en breidt deze uit

 Hervatten school en sociaal leven

 Acceptabel klachtenniveau

 Voorkom terugval

*( uit zorgpad Solk van Zorgsamen ) 
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Leuk allemaal, maar wat moet je hier nu 
op school mee?

Aan het werk 
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Aan de slag  
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Conclusie ? 
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Zorgpad Solk kinderen in Lochem 

 Special zorgpad voor kinderen met Solk, o.a Andra Eisink-Weg, 
kinderfysiotherapeut

 Toestemming om formulieren die zij gebruiken te delen

 Signaleringskaart 

 Stappen na signalering 
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Vragen  of opmerkingen
17

Nog een mentimeter ?



Bronnen:

 https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/onduidelijke-lichamelijke-klachten-solk/#

 Zorgsamen Lochem https://www.zorgsamen.com/solk-4-tot-18-jaar-(onverklaarde-
lichamelijke-klachten).html

 Richtlijn Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten ( Solk) bij kinderen, NVK, 
SKMS en Evidence based Richtlijnen Ontwikkeling.

 https://www.slideshare.net/KenniscentrumKJP/utrechtkenniscongres201612-i-visscher-en-
y-krolsamen-op-weg-communicatie-met-kinderen-en-jongeren-met-
solk?from_action=save

 https://www.youtube.com/watch?v=UznY5Nry6VY Acute pijn begrijpen- en wat er te doen 
is in 10 min. 

 Afbeelding: www.jij is lief.nl 
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