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Nadat werd besloten te beginnen met de ontwikkeling van een NHG-Standaard Somatisch 
Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten startte in 2009 een werkgroep SOLK. Deze werkgroep 
heeft een conceptversie gemaakt. 

De werkgroep bestond uit de volgende leden: dr. I.A. Arnold, huisarts te Leiderdorp; D. Bentz van den 
Berg, huisarts te Maartensdijk; dr. A.H. Blankenstein, huisarts en hoofd van de huisartsopleiding VU 
medisch centrum; prof.dr. H.E. van der Horst, huisarts te Amsterdam en hoogleraar 
huisartsgeneeskunde VUmc; dr. T.C. Olde Hartman, huisarts te Nijmegen; A.O. Molenaar, 
waarnemend huisarts stamplaats De Rijp. Dr. H. Woutersen-Koch begeleidde de werkgroep en deed 
de redactie. Zij is arts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en 
Wetenschap; dr. Tj. Wiersma was betrokken als senior wetenschappelijk medewerker van deze 
afdeling, M.M. Verduijn als senior wetenschappelijk medewerker Farmacotherapie. E. Oosterberg 
was betrokken als wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatie. 

Van de werkgroep hadden in de periode 2009 tot en met 2013 geen leden betaalde 
adviseurschappen of onderzoekssubsidies van farmaceutische bedrijven die zich bewegen op het 
gebied van SOLK. Inhoudelijke belangen werden wel gemeld door: dr. A.H. Blankenstein, prof.dr. H.E. 
van der Horst, en dr. H. Woutersen-Koch. Genoemde drie personen zijn danwel waren bij onderzoek 
naar SOLK betrokken en hebben daarover gepubliceerd. Door de leden dr. I.A. Arnold, D. Bentz van 
den Berg, T.C. Olde Hartman, A.O. Molenaar en E. Oosterberg werd geen belangenverstrengeling 
gemeld. Meer details hierover zijn te vinden in de webversie van de standaard op www.nhg.org. 

In juni 2012 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar een aantal referenten gestuurd. Er 
werden 14 commentaren retour ontvangen. De volgende referenten hebben commentaar geleverd, 
te weten: dr. J.A.H. Eekhof, huisarts-epidemioloog en hoofdredacteur Huisarts & Wetenschap; 
namens het Nederlands Instituut voor Psychologen: C.E. Flik, klinisch psycholoog/psychotherapeut 
en werkzaam op de afdeling Psychiatrie en Psychologie St Antoniusziekenhuis; prof.dr. A.L.M. Lagro-
Janssen, hoogleraar vrouwenstudies medische wetenschappen en werkzaam op de afdeling 
Eerstelijnsgeneeskunde, unit Vrouwenstudies Medische Wetenschappen aan het UMC St Radboud 
Nijmegen; dr. P. Lucassen, huisarts, senior onderzoeker en werkzaam op de afdeling 
Eerstelijnsgeneeskunde aan het UMC St Radboud Nijmegen; N.C. Makkes, huisarts en projectleider 
ZonMw-project SOLK - Gezond georganiseerd vanuit de 1e lijn, (2011 tot 2012) werkzaam bij 
Huisartsenkliniek Overvecht, Stichting Overvecht Gezond; namens de Nederlandse Internisten 
Vereniging (NIV): prof.dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, afdeling Interne Geneeskunde aan het 
Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC); dr. M.J.T. Oud, huisarts te Groningen; dr. C.F.H. 
Rosmalen, huisarts en hoofd afdeling B&O bij de LHV; namens de Vereniging voor artsen, tandartsen 
en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars (VAGZ): G.W. Salemink, arts Maatschappij en 
Gezondheid werkzaam bij Zorgverzekeraars Nederland; namens Nefarma, Gezondheidseconomie: dr. 
J.J. Oltvoort; J. Stoffels, huisarts en oud-docent huisartsopleiding UMCG; namens Domus Medica, 
Vlaamse huisartsengenootschap: prof.dr. D. Avonts, Huisartsgeneeskunde en 
Eerstelijnsgezondheidszorg en werkzaam bij de Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen Universiteit Gent, België; namens Pharos: dr. M. van den Muijsenbergh, 



huisarts en senior onderzoeker en werkzaam bij Pharos, landelijk kenniscentrum migranten en 
gezondheid en afdeling eerstelijnsgeneeskunde UMC St Radboud Nijmegen en Universitair 
Gezondheidscentrum Heyendael Nijmegen en dr. M. Vintges, arts en onderzoeker; dr. Y.R. Van Rood, 
klinisch psycholoog en psychotherapeut, werkzaam op de afdeling Psychiatrie LUMC; namens de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde: dr. R. Hoedeman, bedrijfsarts. 

Naamsvermelding als referent betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op 
ieder detail onderschrijft. R. Starmans en J. van Dongen hebben namens de NAS tijdens de 
commentaarronde beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het 
basisplan. In september 2012 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-
Autorisatiecommissie. 

De zoekstrategie die gevolgd werd bij het zoeken naar de onderbouwende literatuur is te vinden bij 
de webversie van deze standaard. Tevens zijn de procedures voor de ontwikkeling van de NHG-
Standaarden in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 


