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Wat zijn 
Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)?

Bijvoorbeeld:
• Vermoeidheid
• Pijnklachten
• Buikklachten
• Oorsuizen
• Cognitieve problemen



Atypische aangezichtspijn
Burn out
Chronisch vermoeidheid syndroom
Dyspepsie
Environmental intolerance
Fibromyalgie 
Globus syndroom
Hyperventilatie syndroom
Irritable bowel syndrome 
Joint related pain
KISS syndrome
Lage rugpijn
Multiple chemische hypersensitiviteit

Noncardiale pijn op de borst
Orofaciaal pijnsyndroom
Post-sepsis syndroom/
Post-acute corona syndrome
Q-like fever
Reactieve hypoglycemie
Sick building syndrome
Temporomandibulaire dysfunctie
Urologic chronic pelvic pain syndromes
Vaccinatie syndroom
Whiplash syndroom
X
Y 
Zwangerschapsgerelateerde bekkeninstabiliteit

Syndromen met ALK: 



Hoe ontstaan ALK?
(Biopsychosociaal model)



One size fits all nobody

> 100 
mogelijke factoren om 

ALK te verklaren
Vertrouw dus nooit een 
te eenzijdige verklaring

(bijv. ‘het is allemaal 
psychisch’ of ‘ontregeld 
immuunsysteem’, etc)





Zijn patiënten met ALK lastig?
Of zijn artsen lastig voor patiënten met ALK?

“Op mijn vakgebied is er niets te vinden”

“Ik kan u geruststellen, er is niets met u aan de hand”

“Het is stress”

“U moet er maar mee leren leven”

“De klachten zitten tussen uw oren”



Wie in de zaal heeft aanhoudende 
lichamelijke klachten?



ALK: meest voorkomende ‘diagnose’ in de 
geneeskunde

Nimnuan e.a. Medically unexplained symptoms: an epidemiological study in seven 
specialities. J Psychosom Res 2001



Huidige rationale ALK-behandeling:
gevolgenmodel

ALK als verstoord herstelproces

Individuele set van biopsychosociale factoren die aanhouden 
van klachten verklaren

Doorbreken van (logische) gevolgen van de lichamelijke 
klachten - die hebben geleid tot een negatieve vicieuze cirkel 
- om de omstandigheden voor herstel te optimaliseren



Voorbeeld gevolg

Piek-dal belasting



Voorbeeld gevolg

Centrale sensitisatie



Voorbeeld gevolg

Frustratie



Voorbeeld gevolg

Bewegingsangst / inactiviteit



Voorbeeld van vicieuze cirkel





Behandelinterventies ALK (evidence-based)

Cognitieve 
gedragstherapie

(Psychosomatische)
oefen- of 

fysiotherapie

Psychodynamische
psychotherapie

Lichaamgerichte 
Mentalisatie 

Bevorderende 
Therapie

Hypnotherapie
Acceptance and 

commitment 
therapy

EMDR of imaginaire 
exposure (Medicatie) Psychomotorische

therapie





Zorgkaart op www.nalk.info
NALK = landelijk Netwerk ALK

http://www.nalk.info/


Oefening 
Psychomotorische therapie (PMT)



Vragen / discussie?

Meer info: 
www.nalk.info
www.dimence.nl/alk

http://www.nalk.info/

