SOLK Klinimetrie Visueel ®
Softwareprogramma SKV ®

Intro
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, afgekort
SOLK, betreffen circa 40 % van de eerstelijnsconsulten en circa 50 %
in de tweedelijn. Valide meetinstrumenten kunnen helpen om de
soort, aard en ernst van SOLK nader in beeld te brengen.
De 4DKL (Vierdimensionale klachtenlijst van Terluin 1) helpt om
SOLK in eerste instantie te herdefiniëren op de assen distress,
somatisatie, angst en depressie. Afname van de 4DKL met het
software instrument ‘SOLK Klinimetrie’ presenteert de uitkomsten
in een heldere visuele weergave, en wel in de vorm van een
‘klachtvlek’ over de assen distress, somatisatie, angst en depressie.
Daarbij is in één oogopslag duidelijk of de uitkomst per as normaal,

matig verhoogd of sterk verhoogd is. Ook het gecombineerde
klachtencluster is in één oogopslag zichtbaar in een klachtvlek.
SOLK Klinimetrie Software
De software van SOLK Klinimetrie voorziet in een aantrekkelijke
meting met visuele weergave van valide meetinstrumenten. Naast
de 4DKL 1 kan ook de VAS-klachten 2 worden afgenomen en
gevisualiseerd in een VAS meter. Een verdiepende screening op
depressie en angst kan worden afgenomen en gevisualiseerd met
de BDI (Beck Depression Inventory 3,4) en de BAI (Beck Anxiety
Inventory 5). Hyperventilatie kan worden gemeten en gevisualiseerd
in een hyperventilatiemeter met de NHL (Nijmeegse Hyperventilatie
Lijst). Burnout kan met de MBI (Maslach Burnout Inventory 6 )
worden gemeten en gevisualiseerd in een burnout klachtvlek op de
drie dimensies van 1) emotionele uitputting, 2) depersonalisatie, en
3) persoonlijke (on)bekwaamheid. Kwaliteit van leven en
gezondheid kan worden gemeten met de SF36 (Short Form Health
Survey 36 7) en gevisualiseerd in een bloemfiguur op de acht
dimensies van kwaliteit van leven en gezondheid. De klinimetrie
screent hiermee naast het klachtniveau ook op het niveau van
gezondheid en kwaliteit van leven.
SOLK Klinimetrie in relatie tot Comorbiditeit
De SOLK Klinimetrie kan ook helpen om op de dimensies depressie
en angst (BDI en BAI) comorbiditeit inzichtelijk te maken.
Herafname SOLK Klinimetrie en Resultaatmeting
Bij herafname van de SOLK Klinimetrie kunnen de voortgang en het
resultaat van de behandeling worden gemeten en gevisualiseerd op
de afgenomen meetinstrumenten. Dit betreft een resultaatmeting
op zowel klachtniveau als op het niveau van gezondheid en
kwaliteit van leven. De afgenomen meetinstrumenten geven bij
begin- en eindafname een heldere visuele weergave van begin- en
resultaatmeting in klachtvlekken, meters en bloem.

Aantrekkelijk, transparant, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
Deze aantrekkelijke visuele weergave lokt uit tot gebruik. De SOLK
Klinimetrie software maakt klinimetrie en diagnostiek verantwoord
en transparant, maakt klinisch redeneren helder, de communicatie
over de klachten naar de patiënt makkelijker en biedt duidelijke
aanknopingspunten voor begeleiding, behandeling of voor
doorverwijzing.
De SOLK Klinimetrie software is overzichtelijk, snel invulbaar en
gebruiksvriendelijk. De opmaak is in JAVA, en kan eenvoudig
worden gekopieerd in Microsoft Word, Excel en kan daarmee in
ieder medisch administratieprogramma geïntegreerd worden.
Info:
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Grotestraat 243 7622 GK Borne
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