
 SOLK Poliklinische  
 behandeling  
Somatische Onvoldoende
verklaarde Lichamelijke Klachten
 

Door chronische pijn en/of vermoeidheid kun je

ernstig belemmerd worden in je dagelijkse

activiteiten. Als er geen medische verklaring

kan worden gevonden voor deze klachten, kan

er sprake zijn van SOLK. Omdat deze pijn of

vermoeidheid vaak invloed heeft op alle ge-

bieden van je leven, kun je in een negatieve

spiraal terechtkomen. Het is lastig om daar zelf

weer uit te komen. Revalidatie Friesland heeft

een speciaal programma voor kinderen en

jongeren met deze klachten.

 

Doel van de behandeling
 

We zoeken samen met jou uit wat het herstel

van je klachten tegenhoudt en hoe je dit kunt

doorbreken. We richten ons samen met jou op 

het weer kunnen deelnemen aan voor jou

belangrijke activiteiten zoals: naar school gaan,

lopen, fietsen, sporten, werken en leuke dingen

doen. Je persoonlijke doelen worden door de

therapeuten duidelijk met jou en je ouders

afgesproken. 

 

Werkwijze
 

Gedurende maximaal 16 weken volg je een

aantal dagdelen per week een revalidatie-

programma waarbij je op verschillende

manieren aan de slag gaat. Je krijgt therapie

van de fysio- en ergotherapeut. Ook hebben jij

en je ouders gesprekken met de psycholoog en

de maatschappelijk werker. Je werkt niet alleen

aan bijvoorbeeld je conditie en spierkracht,

maar je leert ook welke gedachten je kunnen

helpen om weer zo goed mogelijk te

functioneren. De revalidatiearts 



of physician assistant volgt de ontwikkelingen

die je doormaakt. Samengevat: je gaat op heel

veel manieren actief aan de slag om weer zo

goed mogelijk te functioneren.

 

Opbouw
 

Het revalidatietraject bestaat uit drie fasen.

De eerste zes weken worden gezien als obser-

vatieperiode en is gericht op het vinden van een

stabiele basis van waaruit je kunt opbouwen.

Aan het einde van deze fase wordt bepaald of

de revalidatiebehandeling wordt voortgezet

(totaal maximaal 16 weken). In de tweede fase

ga je geleidelijk je dagprogramma uitbreiden en

leer je je balans te vinden tussen wat je wilt en

kunt. Ook krijg je inzicht in wie jij bent als per-

soon en welke factoren de klachten beïnvloe-

den. Tenslotte is er in de laatste fase aandacht

voor het vasthouden van wat je hebt geleerd. 

 

School
 

Volledige deelname aan school is een belang-

rijk doel van de behandeling.

 

Het is belangrijk dat je school weet dat je een

revalidatiebehandeling volgt bij Revalidatie

Friesland. Het weer naar school gaan wordt

stapsgewijs opgebouwd. Daarbij kan het nodig

zijn dat we met je mentor of zorgcoördinator

overleggen.

 

Aanmelding 
 

Na verwijzing word je samen met je ouders

uitgenodigd voor een intake bij de revalidatie-

arts of physician assistant, psycholoog en

maatschappelijk werker. Het revalidatieteam

bepaalt of er een indicatie is voor een behan-

deling. Wanneer dit het geval is kom je op de

wachtlijst. Als er geen indicatie is voor een

behandeling, proberen we mee te denken over

een goed alternatief.

 

 

Na afloop van de behandeling
 

Aan het einde van je revalidatiebehandeling

worden alle resultaten besproken en, als het

nodig is, verwijzen we je voor vervolghulp naar

andere hulpverleners. Enkele maanden na af-

loop van de behandeling worden jij en je ouders

uitgenodigd voor een consult. We bespreken

dan hoe het met je gaat en of je in staat bent

geweest om het behaalde resultaat van de

behandeling vast te houden of uit te breiden. 

 

Meer informatie

088 580 1580

info@revalidatie-friesland.nl

www.revalidatie-friesland.nl
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