
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onverklaarde 

Lichamelijke Klachten 
Factsheet 

 

Ontstaan en aard 
Militairen staan tijdens hun uitzending bloot aan gezondheidsrisico’s. Zij kunnen betrokken raken bij 
gevechten of andere gewelddadige situaties. Er zijn echter ook andere gezondheidsrisico’s. 
Voorbeelden hiervan zijn infectieziekten, ziektes door insecten en blootstelling aan biologische en 
chemische stoffen of milieuvervuiling. Ook ongunstige hygiënische omstandigheden, lange werktijden, 
beperkte ontspanningsmogelijkheden en het langdurig leven onder een verhoogde staat van alertheid 
en spanning komen tijdens missies voor en kunnen de gezondheid schaden. De blootstelling aan (een 
combinatie van) gezondheidsrisico’s kan een buitengewone fysieke en psychische belasting vormen. 
De meeste militairen ondervinden hiervan na afloop van hun uitzending geen nadelige gevolgen. Toch 
ontwikkelen sommige militairen na hun uitzending wel klachten. Soms gaat het om lichamelijke 
klachten, waarvoor geen duidelijke oorzaak gevonden kan worden. Deze klachten kunnen bestaan uit 
hoofdpijn, geheugenproblemen, concentratiestoornissen, duizeligheid, spier- en gewrichtspijn, 
slaapstoornissen, vermoeidheid, huidafwijkingen en problemen met de spijsvertering. 
 
In de loop van de tijd zijn er verschillende namen voor deze (combinaties van) klachten bij militairen 
gebruikt. Zo sprak men onder meer van Golfoorlogsyndroom, Post-Cambodja Klachtencomplex 
(PCK), Post-Deployment Syndroom (PDS) en Medically Unexplained Physical Symptoms (MUPS). 
Ook niet-militairen kennen vergelijkbare klachtenbeelden waarvoor de medische wereld termen 
gebruikt als neurasthenie, psychosomatische klachten, functionele klachten, myalgische 
encefalomyelitis (ME), chronische vermoeidheidssyndroom, prikkelbare darmsyndroom of 
somatoforme stoornissen. 
 
De term ‘onverklaarde lichamelijke klachten’ of ‘onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’ (OLK) 
is neutraal; ze verwijst niet naar een theoretische verklaring en sluit een duidelijke medisch 
organische, maar ook duidelijke psychologische of sociale oorzaak voor de klachten uit. De klachten 
zijn echter wel degelijk reëel en vormen voor de betrokkenen vaak een beperking in hun functioneren 
en een aantasting van hun kwaliteit van leven. In het algemeen ontstaat OLK enkele maanden na de 
uitzending. Soms zijn de klachten betrekkelijk mild en van voorbijgaande aard. In andere gevallen zijn 
zij hevig en vormen zij een ernstige handicap. Bij een aantal mensen worden de klachten chronisch en 
is er sprake van langdurige beperkingen in het functioneren.  



 

Onverklaard? 
Er is geen eenduidige verklaring voor het ontstaan en voortbestaan van OLK. Mogelijk spelen 
verschillende risicofactoren in interactie met elkaar een rol. Dit kunnen voorbeschikkende 
(predisponerende), uitlokkende (luxerende) en in stand houdende factoren uit het biologische, 
psychologische en sociale domein zijn.  
 
Voorbeschikkende factoren zijn vaak al lang bestaande of genetische kenmerken die iemand 
kwetsbaar maken voor het ontstaan van klachten. Het kan hierbij ook gaan om ervaringen in de 
vroege jeugd. Voorbeelden van dergelijke factoren die mogelijk een rol spelen bij OLK zijn genetische 
kwetsbaarheid en trauma op jongere leeftijd. Voorbeelden van factoren die het optreden van de klacht 
uitlokken en die mogelijk een rol spelen bij OLK zijn ingrijpende gebeurtenissen, stress en 
vermoeidheid. Voorbeelden van factoren die de klacht in stand houden of verergeren en die mogelijk 
een rol spelen bij OLK zijn gebrek aan sociale steun, ongerustheid en gebrek aan conditie. 
 

Hulpverlening 
Wanneer medici geen oorzaak voor de klachten vinden, kan dit bij de veteraan leiden tot gevoelens 
van hulpeloosheid en miskenning. Aan de andere kant is er ook duidelijkheid, op grond van de 
uitkomsten van het onderzoek, dat de veteraan niet aan een ernstige, mogelijk levensbedreigende 
ziekte lijdt. Er is geen behandeling bekend die de klachten doet verdwijnen. Wel zijn er manieren om 
de veteraan te helpen beter met zijn klachten om te gaan en er minder last van te hebben. In de 
eerste plaats is goede voorlichting van belang. Daarnaast kan door middel van cognitieve 
gedragstherapie geleerd worden om de invloed van de klachten tot een minimum te beperken en zo 
beter te functioneren. Ook oefeningen kunnen helpen; hierbij leert de veteraan onder professionele 
begeleiding hoe hij of zij de fysieke vermogens zo goed mogelijk kan benutten en zo de beperkingen 
in zijn functioneren voor een belangrijk deel kan opheffen. Begrip, invoelingsvermogen en acceptatie 
zijn sleutelwoorden in de behandeling: de klachten zijn reëel, ook al kan geen oorzaak worden 
aangegeven.  
 
Binnen het Centraal Militair Hospitaal is er een twaalf weken durend OLK-programma dat wordt 
aangeboden door een multidisciplinair team van huisartsen, revalidatieartsen, neurologen, 
psychiaters, psychologen, psychomotorische therapeuten, verpleegkundigen en sociotherapeuten. 
Het team boekt goede resultaten. Deelname aan het programma leidt over het algemeen tot een 
betere kwaliteit van leven, een betere arbeidsparticipatie en minder gebruik van medische zorg. Het 
programma is vooralsnog alleen bestemd voor militairen in actieve dienst. Defensie onderzoekt of zij 
het programma gaat openstellen voor veteranen die uit dienst zijn. Daarnaast hanteert Defensie een 
OLK-protocol binnen de procedure voor het vaststellen van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit 
vanwege OLK na uitzendingen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadere informatie 
Deze factsheet biedt informatie op hoofdlijnen. Op www.veteraneninstituut.nl en 

www.veteranenloket.nl vindt u uitgebreidere informatie over de activiteiten van het Vi op het gebied 

van zorg, waardering en kennis & onderzoek. U kunt ook telefonisch (088 - 334 00 50) of per e-mail 

(info@veteraneninstituut.nl) contact met ons opnemen. 
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