
 

 

MET SOLK BEN JE DE KLOS 

Ongeveer een derde van alle patiënten die bij de huisarts of specialist komen, heeft SOLK 
klachten, die medisch onverklaarbaar zijn. Frustrerend voor arts en patiënt. Gelukkig gaan  
de meeste klachten na een paar weken over.  
Toch blijkt ongeveer 25% van de melders zich langdurig ongezond en vaak ongerust te 
voelen. Ze ervaren een verminderde kwaliteit van leven, ondervinden belemmeringen in hun 
dagelijks functioneren en ze hebben een hoog werkverzuim. In dit symposium hoort u meer 
over een mogelijk belangrijke oorzaak van deze onverklaarde klachten:  ‘Elektrostress’. 
 
Studenten HBO-Verpleegkunde krijgen in het symposium een rol als onderdeel van hun 
studieproject. Ze onderzoeken de aanpak die zorgprofessionals hanteren bij het 
beoordelen van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) in de 
gezondheidszorg van Zeeland en West-Brabant. Tijdens het symposium presenteren zij 
hun opdracht. Het Zeeuws Platform Stralingsrisico brengt met deskundigen een mogelijk 
belangrijke oorzaak van deze klachten voor het voetlicht. Ook vragen wij andere 
deskundigen naar hun visie op somatisch onverklaarde klachten in relatie tot de ‘Healthy 
Region’, een huisartsenpraktijk en het kinder-SOLK-spreekuur van het ADRZ. 

 

 Het Zeeuws Platform Stralingsrisico geeft informatie en voorlichting over risico’s van stralingstoepassingen in de openbare 

ruimte en huiselijke leefomgeving. Het ZPS is aangesloten bij landelijke organisaties voor gezondheid en milieu. 

 

 

UITNODIGING 
symposium 
 

SOLK & ELEKTROSTRESS 
‘Hoe Somatisch Onvoldoende 

verklaarde Lichamelijke 

Klachten ontstaan, voorkomen, 

verminderd of behandeld 

kunnen worden’ 
 

25 januari 2017 

van 13:30 – 17:00 uur 

Hogeschool Zeeland 

Edisonweg 4, Vlissingen 
 

Deelname € 10,-   

(25) studenten gratis  

Aanmelden tot 15-01-2017 via 

solk-symposium@zeelandnet.nl 

organisatie: Zeeuws Platform 

Stralingsrisico i.s.m. 
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PROGRAMMA 

13.30 – 13.35  Opening en toelichting programma 
 

13.35 – 14.00  ‘Plaats van onbegrepen somatische klachten in een gezonde regio’   

  Prof. dr. Olaf Timmermans, lector ‘Healthy Region’ HZ 

  (tevens toelichting op het Lectoraat Healthy Region van de HZ) 

14.00 – 14.25  ‘Elektromagnetische velden op afstand houden’ 

  Dr. Hugo Schooneveld (wiskunde en natuurwetenschappen), oprichter  en ex-voorzitter  

  Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS), nu bestuursadviseur van deze stichting 

14.25 – 14.50  ‘Ervaring met klachten van Elektromagnetische velden’  

  Mevr. Liesbeth Adriaansens. Bevindingen vanuit een huisartspraktijk  

 
14.50 – 15.15  Pauze 
 

15.15 – 15.40  ‘Wat betekent Elektrogevoeligheid in de praktijk’ 

Mevr. Carolien Schooneveld, Schooneveld Advies. 

Waar loopt de elektrogevoelige tegen aan, wat zijn de oplossingen. 

15.40 – 16.05  ‘Ik ben gezond, maar mankeer van alles!’ 

  Mevr. Jolanda van Keulen, kinderarts Adm. De Ruyter Ziekenhuis.  

Hoe we de patiënten verwezen krijgen, wat de klachten zijn, hoe wij deze als kinderarts 

benaderen  en hoe onze behandelaanpak is. 

16.05 – 16.30  ‘De dokter kan niets vinden’ Hoe gaat de zorgprofessional om met SOLK? Presentatie 

onderzoeksproject 4e jaars studenten Verpleegkunde, Hogeschool Zeeland: Rik de 

Klerk, Alysha de Koning, Elianne Kunst, Manon van Liere, Madeleine Maaskant,  

 
16.30 – 17.00  Debat, nabeschouwing en afsluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genodigde partijen SOLK-symposium 

Zeeuwse basisscholen, mbo, hbo,  

UCR, gemeenten, provincie, GGD, 

bedrijfsleven, ARBO, 

gezondheidszorg.  

 

Secretariaat: Schuttershofstraat 5 

4301 AZ Zierikzee 

0111-415292 / 06 225 302 10  

solk-symposium@zeelandnet.nl  

www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl 

 

Kunt u niet komen en draagt u 

het project een warm hart toe?  

Steun ons dan met een gift voor 

de organisatiekosten.  

Elk bedrag is welkom op: 

NL72 ASNB 0898 0100 55  

tnv HG Parlevliet-SOLK symposium 
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