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‘Het paradigma van de scheiding van 
lichaam en geest van René Descartes 
(1596-1650) bepaalt nog steeds onze 
gezondheidszorg. Zijn fi losofi e opende de 
weg naar de tweedeling van de moderne 
geneeskunde, waarin het accent ligt op 
de technische benadering van de mens. 
Deze tweedeling oefent zijn invloed uit in 
meerdere systemen van de gezondheids-
zorg. Of er is een lichamelijke aandoening, 
die behandeld wordt door een ingreep, pil, 
infuus of iets dergelijks en wordt bekostigd 
uit de ziektekostenverzekering. Of er is een 
geestelijke aandoening, een DSM-diagnose, 
die behandeld wordt in de GGZ met een 
andere bekostigingsstructuur … Bij beide 
wegen ligt de verantwoordelijkheid voor-
namelijk bij de dokter of hulpverlener. De 
patiënt krijgt veelal weinig tijd of mogelijk-
heden voor eigen inbreng. Terwijl juist door 
aandachtig luisteren naar het verhaal van 
de patiënt waardevolle aanwijzingen voor 
het oplossen van klachten gevonden kun-
nen worden.’ Aldus de eerste regels van het 
Manifest van de in februari 2020 opgerichte 
Stichting Emovere. Deze maakt zich sterk 
voor mensen met Somatisch Onvoldoende 
verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) 
en hun professionele behandelaars. 

Vanuit dit scheidingsparadigma is in de 
loop der tijd een gezondheidszorg ont-
staan met een enorme variëteit aan behan-
delmogelijkheden en een ongekend goede 
professionaliteit. Maar toch: SOLK patiën-
ten vallen veelal tussen wal en schip. Bij 
het behandelen van hun lichamelijke symp-
tomen blijft de blik puur gericht op het vin-
den van meetbare oorzaken in lichamelijke 
processen. Als daar niks te vinden is, valt 
het stil. ‘Er is niks mis, ik kan u niet verder 
helpen’, is de boodschap waarmee huisarts 
of specialist - vaak tot hun eigen spijt - deze 
patiënt naar huis stuurt.

Luister naar het 
fl uisteren van 
je lichaam, 
zodat het 
niet hoeft te 
schreeuwen

SOLK en NLP
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VOORAF
Een schat aan antwoorden op de vragen 
over SOLK is te vinden op de drie web-
sites van de Stichting Emovere. Op 
www.stichtingemovere.nl staat informa-
tie over de stichting, doelen, activiteiten, 
betrokkenen en het Manifest. Ook kun je 
er 37 ervaringsverhalen lezen, van SOLK 
patiënten die hersteld zijn. 
www.depijnvoorbij.nl is een kennisplat-
form voor SOLK patiënten en hun behan-
delaars, met zowel wetenschappelijke 
als meer toegankelijke artikelen, boeken 
en video’s. www.ziemijnu.nl gaat over 
kinderen met deze klachten. 

Voor dit artikel heb ik dankbaar en 
ruimschoots gebruik gemaakt van 
deze websites en de artikelen, boeken 
en video’s, die deze sites toegankelijk 
maken. Daarnaast interviewde ik voor-
zitter Roeline van Driel, senior adviseur 
en projectleider in de gezondheidszorg 
met kennis van bestuurskunde en 30 jaar 
ervaring in de zorg. En secretaris Marten 
Klaver, 25 jaar neuroloog, 20 jaar SOLK 
onderzoeker/behandelaar, ontwikkelaar 
van de limbische verklaring voor SOLK en 
de Stressortherapie.
 

Dit artikel gaat over SOLK patiënten, over de 

verklaring van hun klachten, hoe zij wel kun-

nen worden behandeld, welke rol NLP daar-

in kan spelen en wat de Stichting Emovere 

beoogt. Wat ik las en zag in de ervarings-

verhalen, artikelen, boeken en video’s gaf 

mij – ik heb zelf ruime ervaring met SOLK 

en de zoektocht naar genezing - een gevoel 

van verbondenheid en perspectief. Wat mooi, 

dacht ik, dat er een Stichting is die patiën-

ten en professionals wél kan informeren 

over SOLK en de behandeling daarvan, die 

werkt aan verbeteringen in het zorgstelsel en 

verbindingen legt tussen wat door het schei-

dingsparadigma is losgekoppeld. Zo komen 

nieuwe mogelijkheden voor de behandeling 

van SOLK in beeld. 

Wie zijn de SOLK patiënten en wat zijn 
hun ervaringen?
Uit onderzoek blijkt dat in Nederland onge-

veer 40% van alle huisartsconsulten en 66% 

van de consulten bij medisch specialisten 

gaat over Somatisch Onvoldoende verklaar-

de Lichamelijke Klachten. Voor een diepere 

analyse heb ik gebruik gemaakt van de 37 

persoonlijke verhalen van (grotendeels) 

genezen SOLK patiënten op de website van 

www.stichtingemovere.nl. 

De fysieke symptomen van deze 37 mensen 

lopen sterk uiteen, het gaat onder andere om 

pijn in het bewegingsapparaat, krachtsver-

lies, trillen, aangezichtspijn, klachten in het 

spijsverteringskanaal, chronische vermoeid-

heid, ontstekingen en concentratiestoornis. 

De oorzaak is eveneens niet eenduidig, soms 

was een ongeval de oorzaak, echter klach-

ten kunnen ook later in een herstel traject 

ontstaan.  Deze 37 mensen zochten hulp bij 

een groot scala aan artsen, specialisten en 

therapeuten. Zij werden opgenomen in het 

ziekenhuis, kregen MRI-scans, antibiotica, 

morfine of andere zware pijnstillers, voe-

dingssupplementen en diëten, of belandden 

in de rolstoel. Of men zocht ook hulp bij 

zelfhulpboeken, aanvullende zorgverleners 

of therapeuten op het terrein van voeding en 

bewegingsapparaat. Dit alles zonder ech-

te verbetering. Ze kregen onder andere te 

horen: ‘Je wordt nooit meer beter’, ‘Je moet 

ermee leren leven’, ‘Voor astma/fibromyalgie 

bestaat geen genezing’.

De symptomen hadden grote invloed op 

hun leven: mensen werden (deels) arbeids-

ongeschikt, velen moesten hun carrière- of 

opleidingsperspectief opgeven, kregen 

financiële zorgen, verloren vrienden, konden 

slechts ‘op de bank liggen en af en toe iets 

kunnen’ en moesten gebruik maken van 

hulpmiddelen. Dit brengt gevoelens van 

machteloosheid, moedeloosheid, eenzaam-

heid, wanhoop, boosheid, verdriet, schuld-

gevoelens met zich mee. En ook verhullend 

gedrag, zij noemden ‘pokerface naar buiten’, 

‘masker opgedaan’, ‘veel pijn toch presteren’.

Wie hielp wel? Op zoek naar beterschap von-

den deze SOLK patiënten - vaak na lange tijd 

- iemand die met succes hielp. Ook hier weer 

uiteenlopende behandelingen zoals retraite, 

omgaan met pijn, NLP, Mind-bodytherapeut, 

Progressive Mental Alignment (PMA), psy-

chologische fysiotherapie en hypnotherapie.

Wat hielp wel? Uit de verhalen destilleerde ik 

de volgende werkzame factoren:

1. Trauma’s verwerken. Bronervaring 

vinden, bijbehorende gevoelens ervaren 

en loslaten, en nieuwe inzichten krijgen. 

‘Verdrongen kindgevoelens kwamen on-

gefilterd naar boven. Die moest ik voelen 

en verwerken.’ 

2. Bewust worden van verdrongen emoties 

en van wat dagelijkse ervaringen psy-

chisch en fysiek met je doen. ‘Ik ontdekte, 

dat ik emoties als woede en verdriet nooit 

voelde, maar dat betekent niet dat ze er 

niet waren’, ‘Negeren van woede zorgt 

voor pijn’.

3. De pijn bevragen, accepteren en waarde-

ren in plaats van vermijden. ‘Wat heeft dit 

pijnlijke gebied me te vertellen?’, ‘Accep-

teren geeft ontspanning.’

4. Onderzoeken van je denkprocessen, stra-

tegieën, overtuigingen en de gevoelens 

daarbij. Herkennen van onderbewuste 

patronen en karaktereigenschappen, die 

voor innerlijke strijd en dus voor fysieke 

pijn zorgen: ‘perfectionisme, conflict mij-

den, streng zijn voor mezelf en please-ge-

drag’.

5. Het vervangen van belemmerende ge-

voelens, denkprocessen, strategieën en 

overtuigingen door stimulerende. ‘Ik ben 

goed genoeg’, ‘Voelen wat echt belang-

rijk voor me is en daarnaar handelen’. 

‘Afleren van alles onder controle houden, 

aanleren om dingen te laten ontstaan.’

6. Loslaten van overtuigingen over de pijn 

en zichzelf, resetten van de pijnregulatie 

in het lijf. ‘Mijn pijnbeleving stond los van 

fysiek letsel, dus kon ik er anders naar 

kijken. Zo ging ik langzaam oefenen en 

opbouwen door de pijn heen.’

Bij al de 37 patiënten is grote vooruitgang ge-

boekt: geen of aanzienlijk minder klachten, 

betere levenskwaliteit, herwonnen zelfred-

zaamheid en regie, opluchting. 

Verklaring van ontstaan en voortduren 
van SOLK
Gelukkig voor patiënten en behandelaars 

zijn er de laatste jaren inzichten ontstaan 

over de oorzaak van SOLK door internati-

onaal (neuro)wetenschappelijk onderzoek, 

succesverhalen van ex-SOLK patiënten en de 

kennis en ervaring van behandelaars. 

Centraal in de inzichten staat dat onbewuste, 

verdrongen, onwelkome emoties een belang-

rijke rol spelen bij het ontstaan en in stand 

houden van dergelijke klachten. Deze zijn als 

het ware de angel in je lijf. Die moet eruit. 

Voor genezing is het noodzakelijk dat deze 

e-moties naar het bewustzijn gaan en vervol-

gens uit het lichaam, e-movere (uit-bewegen 

in Latijn).



34 I N Z I C H T No 7 7  |  N a j a a r  2 0 2 1 35I N Z I C H T No 7 7  |  N a j a a r  2 0 2 1

NLP en Gezondheid

Al onze zintuiglijke indrukken komen bin-

nen in het emotionele, oftewel limbische 

brein, het deel van onze hersenen dat de ver-

binding tussen de binnengekomen, zintuig-

lijke informatie en de fysiologische processen 

regelt. Deze indrukken roepen in het emo-

tionele geheugen, waar alle ooit opgedane 

ervaringen met bijbehorende gevoelswaarde 

liggen opgeslagen, een oude daarop lijken-

de ervaring op, en wel die met de hoogste 

gevoelswaarde. Het limbische brein scant 

deze ervaring op veilig of onveilig. Die keuze 

gaat razendsnel. Was die veilig, dan worden 

de fysiologische processen – zoals het hormo-

nale profiel, de neurale netwerken en de (re)

acties in het lichaam – aangestuurd vanuit de 

opdracht: ‘rustig maar, alles is veilig’. 

Bij een ervaring met onwelkome, vaak ver-

drongen, onbewuste en sterke emoties wordt 

richting ‘onveilig‘ gekozen: ‘let op, gevaar-

lijk!’ Hoe onveiliger die ervaring was, des 

te sterker de stressreactie, des te krachtiger 

de fysiologische processen op gang zullen 

komen. De keuze ‘veilig’ geeft ontspanning 

van lichaam en geest. De keuze ‘onveilig’ 

leidt tot spanningen, het lichaam gaat in de 

stress stand, de vecht- of vluchtreactie. Deze 

brengt extra zuurstof naar lichaamsdelen die 

nodig zijn bij vechten of vluchten, dus andere 

lichaamsdelen krijgen minder. Chronische 

stress en verminderde zuurstoftoevoer 

kunnen lichamelijke klachten veroorzaken. 

Die beïnvloeden op hun beurt het denken, 

handelen en voelen dat uitgaat van onveilig. 

Het resultaat van dit hele, razendsnelle, 

neurobiologische keuzeproces is een vicieuze 

cirkel van denken, voelen en handelen, in 

NLP ook wel  een programma genoemd. De 

arts Howard Schubiner, auteur van Unlearn 

Your Pain, noemt het in zijn video neurolo-

gische pijnpaden, een geheel van denken, 

voelen en doen, geconditioneerd door de 

SOLK-symptomen en een gevoel van onvei-

ligheid rond de pijn. (voor video van Schubi-

ner zie www.depijnvoorbij.nl) 

De onwelkome verdrongen emoties zijn de 

oorzaak van het ontstaan van SOLK, de pijn-

paden zijn de basis van het blijven, of toene-

men van de symptomen.

Het goede nieuws is, dat de pijnpaden 

leer-paden zijn, een proces van conditio-

nering door een vicieuze cirkel van voelen, 

denken, doen. Wat aangeleerd is, kan ook 

worden afgeleerd. Doorleef de oorzaak-emo-

ties en laat ze los. Zo niet dan blijven de 

oorzaak-emoties, de stressreacties en pijn-

programma’s voeden. 

Behandeling van SOLK
Een effectieve standaardbehandeling kent 

volgens Schubiner de volgende elementen:

1. Educatie: De pijnpaden schaden het 

lichaam niet. Vertel dit, leg duidelijk uit 

hoe ze ontstaan, dat ze omkeerbaar zijn, 

controleerbaar en veranderbaar. Doe dit 

vertrouwenwekkend en overtuigend. Zo 

verdwijnt een groot deel van de geestelij-

ke onrust. 

2. Gedragswerk: Angst voor de symptomen 

veroorzaakt een toename van pijn en een 

versterking van het pijnpad. Doorbreek 

deze vicieuze leercirkel. Vertrouwen 

creëert rust en meer controle over de 

klachten. 

3. Emotiewerk: Zorg ervoor dat de emoties, 

die het gevaarsignaal hebben gecreëerd 

gekend, gevoeld, erkend en geuit worden.  

4. Veranderwerk: Leer bekrachtigende en 

assertiviteit bevorderende denkprocessen 

en strategieën. Werk aan het besef, dat de 

patiënt in het soort situaties van de oor-

zaak-ervaring(en) geen prooi is, maar zelf 

krachtig zo’n situatie kan keren.

Voor het eerstgenoemde onderdeel, educatie 

en informatie van de SOLK patiënt, kan de 

NLP-er putten uit de websites van Emovere. 

Voor de drie laatstgenoemde onderdelen van 

een effectieve behandeling biedt NLP goede 

mogelijkheden en gereedschappen.  

Wat NLP kan bieden
Veel SOLK patiënten hebben het vertrou-

wen in een effectieve behandeling verloren. 

Daarom is bij het behandelen van hen een 

sfeer van wederzijds respect, vertrouwen en 

harmonie essentieel. Als geen ander weet en 

kan een NLP-er zorgen voor de juiste sfeer. 

Door positieve veronderstellingen aan te 

nemen over de ander, over diens capaciteiten 

om te veranderen, over zichzelf als begelei-

der en over het komende proces. Door echt 

luisteren, zich in te leven in de ander. Door 

rapport te maken, af te stemmen op diens 

waarden, overtuigingen, taalgebruik en 

lichaamsuitingen. Zo kun je samen met de 

ander kijken naar wat er leeft in die persoon.

NLP kent veel technieken om ongewenste 

emoties of reacties te vervangen door een 

gewenst gevoel of reactie. In het algemeen 

verloopt dit proces via onderzoek van de hui-

dige toestand, vragen naar de doeltoestand, 

naar de hindernis voor het bereiken hiervan, 

naar de hulpbron en vervolgens het beleven 

van de probleemsituatie met de hulpbron. 

Voor emotiewerk is de reimprint geschikt: 

met het negatief ervaren lichamelijke gevoel 

en de emotie als zoekanker, helpen we de 

cliënt terug te gaan op de levenslijn tot aan 

de bron van het pijnpad, waar een oorzaak 

van de klachten ligt. Van deze probleemsitu-

atie onderzoeken we betrokkenen, (meest) 

relevante factoren en de gevoelde emoties. 

Vervolgens werken we aan een nieuw script, 

dat ontstaat met behulp van door cliënt 

genoemde hulpbronnen van zowel zichzelf 

als betrokkenen. Door de intense beleving 

van het nieuwe script ontstaat een positief en 

bekrachtigend vervangend gevoel voor het 

oude trauma. Het pijnpad wordt afgesloten 

en een nieuw gezond pad wordt geopend.

Bij fysieke klachten is ook het geleide, interne 

proces van communiceren met je sympto-

men, dat dikwijls uitmondt in werken met 

delen, een eye-opener.

Het werken met metamodelvragen, metapro-

gramma’s, metaforen, reframen, symbolic 

modelling en diverse overtuigingsverande-

rende technieken kunnen helpen bij het be-

wust worden en veranderen van strategieën, 

denkprocessen en bijbehorende gevoelens.

De kracht van een overtuiging van 
verbondenheid
Hierboven hebben we kunnen merken wat 

NLP ons veelvuldig heeft doen inzien: een 

basisovertuiging, oftewel paradigma, wordt 

onbewust het leidende principe van het 

denken, handelen en voelen. De overtuigde 

zoekt naar bevestiging van die overtuiging 

en creëert daardoor gaandeweg op veel ge-

bieden de werkelijkheid waarin hij gelooft. 

Het scheidingsparadigma bracht op veel 

fronten scheiding teweeg. Hoe jammer, zeker 

als het gaat om zorg voor mensen. Ze ervaren 

nauwelijks inzichten en mogelijkheden die 

wel op verbinding zijn gebaseerd. Voor gene-

zing, heling is dikwijls verbinding nodig.

In het algemeen geldt dat een respectvolle, 

goede verbinding tussen twee eerder ge-

scheiden zaken de kansen op nieuwe ontdek-

kingen, mogelijkheden, meerwaarde en een 

synthese, waarin een plus een drie is, bevor-

dert. Graag ondersteun ik dus de hartenkreet 

aan het eind van het Manifest van de Stich-

ting Emovere: Kunnen we na vier eeuwen 

eindelijk de scheiding tussen lichaam en 

geest loslaten? Het is tijd voor een integrale 

benadering van lichaam en geest. 



Roeline van Driel en 

Marten Klaver
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Stichting Emovere: bruggen bouwen
De Stichting Emovere werkt ten behoeve van 

SOLK patiënten aan het herstel van ver-

bindingen. Zij wil bruggen bouwen op alle 

fronten waar scheiding de mogelijkheden tot 

genezing van SOLK belemmert. Bruggen, die 

zorgen voor:

• Herstel van de verbinding tussen lichaam 

en geest ook in de SOLK-patiënt zelf. On-

derdrukte en dagelijkse andere emoties 

kunnen weer lichamelijk gevoeld, ver-

werkt en goed gehanteerd worden.

• Herstel van de verbinding tussen arts en 

patiënt. Momenteel heeft de laatste nog 

vaak te lijden onder de instrumentele 

blik – de patiënt als ‘een te repareren 

lichaam’-, die de arts op hem werpt. 

Oog voor de totale persoon - met een 

lichaam en geest die elkaar onderling 

beïnvloeden - geeft een herstel bevorde-

rend arts-patiëntcontact. 

• Creëren van de verbinding tussen de 

twee zorgstelsels voor lichamelijke en 

voor psychische klachten. Dit bevordert 

samenspraak en het vinden van succes-

volle behandeling voor SOLK patiënten.

• Creëren van een verbinding tussen 

de verschillende beroepsgroepen van 

behandelaars, waar momenteel soms 

concurrentie heerst.

• Zorgen voor bekendheid met het 

bestaan van SOLK en SOLK patiënten 

in het grotere maatschappelijke veld. 

En voor een breed verspreid inzicht in 

ontstaan en behandelmogelijkheden, 

waarbij gevoel een volwaardige factor is. 

• Het verlagen van de individuele en 

maatschappelijke kosten van SOLK 

door voorlichting, verbetering van de 

randvoorwaarden, integratie van SOLK 

patiënten in het bredere maatschappe-

lijk leven. 

Boodschap van SOLK patiënten
Het laatste woord geef ik aan de SOLK pa-

tiënten. In hun boodschap aan lotgenoten 

zeggen zij: 

‘Door negatief over jezelf te denken en 
emoties niet te willen voelen, kun je 
jezelf ziek maken’. 

‘Als je de hele tijd bang bent om hoofd-
pijn te krijgen dan gebeurt het juist’. 

‘Pijn lijkt je grootste vijand. Maar het is 
óók je grootste raadgever over waar je 
grenzen liggen’. 

‘Het vergt moed om met je emoties aan 
de slag te gaan. Het kan veel pijn doen. 
Later zal het je bevrijden’. 

‘Zie onder de pijn wie je werkelijk bent, 
wachtend op zichtbaarheid en 
ontplooiing.’ 
■

Lucy Platvoet is socioloog en NLP-trainer, -Master, 
-Health coach en PMA coach. Zij werkte 17 jaar vanuit 
haar eigen bedrijf Platvoet Consulting als trainer, coach 
en consultant. 


