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Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in
de algemene bevolking: wat voorspelt een chronisch beloop?
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Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (solk) komen veel
voor, zowel binnen de gezondheidszorg als in de algemene populatie. Over het
beloop van solk in de algemene bevolking is weinig bekend, en ook is niet bekend wat voorspellers zijn voor een chronisch beloop van de klachten. Inzicht
in prognostische factoren kan richting geven aan de ontwikkeling van (vroegtijdige) behandeling.
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Bij welk percentage van de algemene bevolking met solk zijn na drie jaar nog
steeds solk aanwezig, en wat zijn voorspellers voor persistentie van solk?
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We maakten gebruik van data van de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (nemesis-2) en selecteerden respondenten met solk op de beginmeting die tevens hadden deelgenomen aan de follow-upmeting 3 jaar later
(n = 324). We beoordeelden of er tijdens de follow-upmeting nog steeds sprake
was van solk. Met logistische-regressieanalyse werden risicofactoren voor persistentie van solk bepaald, waarbij we corrigeerden voor geslacht, leeftijd en de
mogelijke risicofactoren voor persistentie van solk.
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Belangrijkste resultaten
In de algemene populatie waren solk persistent bij 36,4% van de respondenten
over een periode van 3 jaar. Unieke voorspellers (p < 0,05) voor persistentie van
solk waren: het (gehad) hebben van een psychische stoornis door een van de
ouders van de respondent met een oddsratio (or) van 2,01 (95%-bi: 1,20-3,38),
en het aantal comorbide chronische somatische stoornis(sen) met een or van
1,19 (95%-bi: 1,01-1,40). Een lagere kans op hebben van persistente solk werd
voorspeld door beter lichamelijk functioneren gemeten met de sf-36 (or: 0,99;
95%-bi: 0,97-1,00).

Consequenties voor de toekomst
Bij meer dan een derde van de respondenten in de algemene bevolking met
solk bij de beginmeting waren de solk over een periode van 3 jaar persistent.
Dit rechtvaardigt verder onderzoek naar vroege interventies, met een specifieke focus op degenen met een verhoogd risico op chroniciteit van de klachten. Het (gehad) hebben van een ouder met psychische klachten en het aantal
comorbide chronische somatische stoornissen zijn daarbij van belang.
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