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Functionele klachten 
 
Wat zijn functionele klachten? 
Functionele klachten zijn lichamelijke klachten waarbij bepaalde lichaamsfuncties niet goed verlopen, 
zonder dat dit komt door een beschadiging van een bepaald deel van het lichaam.  
 
Hoe worden functionele klachten ook wel genoemd? 
Functionele klachten worden soms ook wel psychosomatische klachten genoemd. De term 
psychosomatisch geeft aan dat er lichamelijke klachten zijn die samenhangen met  spanning in het 
lichaam.  
Ook wordt wel de term somatoforme klachten gebruikt. De klachten lijken (dit betekent het woord 
forme) op klachten veroorzaakt door een beschadiging ergens in het lichaam (somato), maar worden 
veroorzaakt door spanning en stress in het lichaam.  
Anderen gebruiken de term conversie: spanning of psychische klachten worden omgezet in 
lichamelijke klachten. In revalidatiecentra wordt de term onverklaarde lichamelijke klachten ook wel 
gebruikt, hoewel dit eigenlijk geen goede term voor is, is er wel degelijke een verklaring, maar geen 
verklaring in de zin van beschadiging  van een onderdeel van het lichaam.  
 
Bij wie komen functionele klachten voor? 
Functionele klachten kunnen zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen. Op de kinderleeftijd 
komen functionele klachten zoals krachtsverlies, bewustzijnsverlies of schokken het meest voor bij 
tieners. Functionele pijnklachten komen op alle leeftijden voor.   
Zowel jongens als meisjes kunnen functionele klachten hebben. Functionele klachten komen wat 
vaker bij meisjes dan bij jongens voor.  
 
Hoe vaak komen functionele klachten voor bij kinderen? 
Het is niet goed bekend hoe vaak functionele klachten voorkomen bij kinderen, maar waarschijnlijk 
best vaak. Veel kinderen hebben bijvoorbeeld last van buikpijnklachten wanneer ze iets spannends 
moeten gaan doen. Geschat wordt een op vijf tot tien kinderen ooit een periode heeft gehad met 
functionele klachten.  
Lang niet alle kinderen met functionele klachten worden gezien door een arts. Alleen de lang 
aanhoudende of ernstig belemmerende klachten worden gezien door een arts. Daarom is het 
moeilijk aan te geven hoe vaak functionele klachten nu worden gezien bij kinderen.  
 
Wat is de oorzaak van functionele klachten? 
Samenspel 
Functionele klachten worden vaak veroorzaakt door samenspel van allerlei verschillende factoren die 
bij elkaar komen. Het is niet altijd gemakkelijk om na te gaan waardoor functionele klachten nu 
precies veroorzaakt worden. Dat is ook lang niet altijd nodig. 
Vaak spelen opgekropte emoties, spanning en onzekerheid een belangrijke rol bij het ontstaan van 
functionele klachten.  
 
Lichamelijke klachten wijzen niet altijd op schade van een orgaan 
Veel mensen denken dan lichamelijke klachten altijd wijzen op schade van een bepaald orgaan, maar 
dit is niet juist. Lichamelijke klachten kunnen ook ontstaan door een te veel aan spanning en 
opgekropte emoties. Het lichaam vertaalt deze spanning in lichamelijke klachten, zodat deze 
klachten door de persoon opgemerkt zullen worden. Lichamelijke klachten is dus een hele natuurlijke 
manier van het lichaam om aan te geven dat er iets met het lichaam aan de hand is. Het is dus heel 
belangrijk om te weten dat dit niet automatisch betekent dat er schade is aan een bepaald orgaan, 
maar dat het ook een signaal kan zijn dat er te veel spanning in het lichaam aanwezig is.  
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Spanning 
Functionele klachten kunnen een signaal zijn van het lichaam dat het lichaam langere tijd onder 
spanning staat waar iets aan gedaan moet worden. Bij ieder mens geeft het lichaam een bepaald 
signaal af wanneer er langdurig spanning in het lichaam aanwezig is. De een krijgt hoofdpijn, de 
ander buikpijn en weer een ander rugpijn. Wanneer dat signaal door de persoon herkend wordt en 
het lichaam minder onder spanning komt te staan, zullen deze klachten weer verdwijnen. Maar 
wanneer de persoon geen aandacht heeft voor dit signaal, er niet aan toegeeft, denkt dat sterk zijn 
en doorgaan het beste is, zal het lichaam onder spanning blijven staan. Op een gegeven moment  zal 
het lichaam een sterker signaal afgeven om aan te geven dat er toch echt iets met deze spanning 
moet gebeuren. Ook dan kan de persoon kiezen om naar dit signaal te luisteren en om te zorgen dat 
het lichaam minder onder spanning komt te staan, de functionele klachten zullen dan verdwijnen. 
Maar opnieuw kan de persoon ook denken, ik ben sterk, ik geef hier niet aan toe en ik ga door. 
Op een gegeven moment zal het lichaam dan een noodsignaal afgeven omdat er echt iets moet 
gebeuren. Zo’n noodsignaal is bijvoorbeeld een verlamming waardoor lopen niet meer mogelijk is. 
De persoon moet er nu letterlijk wel bij stil staan dat er iets aan de hand is en dat hier aandacht voor 
nodig is. Een ander noodsignaal is plotselinge blindheid die net zo lang blijft bestaan totdat voor ogen 
ziet dat zijn of haar lichaam aandacht en minder spanning nodig heeft.  
Spanning bij kinderen hoeft niet meteen hele ernstige spanning te zijn, zoals het meemaken van een 
ongeval of een sterfgeval, maar kan ook bestaan uit moeite hebben om vriendjes te maken en hier 
gefrustreerd over zijn of graag net zo goed willen zijn als een vriendje of vriendinnetje terwijl dat niet 
lukt.  
 
Vicieuze cirkel 
Functionele klachten, vooral pijnklachten, kunnen ook ontstaan doordat er tijdelijk iets geweest is in 
het lichaam wat pijnklachten heeft veroorzaakt. Kinderen gaan vervolgens hun bewegingspatroon 
aanpassen om deze pijnklachten te voorkomen. Ze worden bang om een beweging te maken die 
weer pijnklachten kan gaan geven. Hierdoor gaan ze vaak krampachtig bewegen, waardoor weer 
andere pijnklachten kunnen ontstaan. 
Vaak is de oorzaak van de pijnklachten inmiddels verdwenen, maar zijn kinderen in een vicieuze 
cirkel terecht gekomen waardoor ze steeds minder kunnen, angst krijgen om te bewegen en nieuwe 
pijnklachten krijgen wanneer ze gaan bewegen.  
De aanleiding voor het ontstaan van de pijnklachten is vaak al verdwenen, maar door het veranderde 
bewegingspatroon en het achteruitgaan van de conditie van het kind blijven er pijnklachten bestaan. 
Ook is het zo dat wanneer er al langere tijd pijnklachten bestaan, het lichaam steeds gemakkelijker 
pijnklachten gaan doorgeven aan de hersenen. De zenuwen die pijnsignalen doorgeven worden 
steeds gevoeliger. Prikkels die normaal gesproken niet pijnlijk zijn, worden nu als pijnsignaal 
doorgegeven aan de hersenen. Het lichaam raakt als het ware overgevoelig voor pijn.  
 
Welke symptomen hebben kinderen met functionele klachten? 
Veel verschillende symptomen 
Er bestaan zeer veel verschillende functionele klachten. Veel voorkomende functionele klachten zijn 
verlammingen, een verdoofd gevoel in het lichaam, schokken, plotselinge blindheid, 
bewusteloosheid of pijnklachten.  
 
Pijnklachten 
Hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, pijn in gewrichten of pijn op de borst kunnen functionele klachten zijn. 
Het is een van de meest voorkomende functionele klachten en vaak het eerste waarschuwingssignaal 
wat het lichaam geeft dat er iets is wat het kind dwars zit. Ouders herkennen dit vaak ook wel van 
hen zelf.  
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Verlamming 
Een verlamming van een arm of een been, of van alle armen en benen is een veel voorkomend 
symptomen bij kinderen met functionele klachten. Ze kunnen bijvoorbeeld niet meer lopen en 
moeten zo letterlijk even stil staan bij wat hun lichaam hen wil vertellen. 
Opvallend is vaak dat de verlamming minder wordt, wanneer kinderen zich meer ontspannen, slapen 
of even afleiding hebben. Dit kan ouders helpen om te herkennen dat er sprake is van een 
functionele verlamming. 
 
Schokken 
Schokkende bewegingen in een lichaamsdeel is ook een veelvoorkomende functionele klacht. Het 
lijkt wel of er letterlijk iets losgeschud moet worden. Dit schudden kan heel vermoeiend zijn.  
 
Verdoofd gevoel in het lichaam 
Een ander deel van de jongeren heeft last van een verdoofd gevoel in het lichaam. Het lichaam kan 
letterlijk even niet gevoeld worden. Jongeren hebben hierdoor geen goede controle meer over hun 
lichaam. Deze verdoofde gevoelens kunnen samen met krachtsverlies voorkomen.  
 
Plotselinge blindheid 
Plotseling helemaal niets meer kunnen zien met twee ogen tegelijk kan ook voorkomen bij jongeren 
met functionele klachten. Pas wanneer jongeren weer onder ogen zien dat hun lichaam aandacht en 
ontspanning nodig heeft, zal het zien weer verbeteren.  
 
Bewustzijnsverlies 
Bewustzijnsverlies is ook een veelvoorkomende symptoom bij functionele klachten. Het lichaam 
zorgt er voor dat het kind even niet meer kan reageren op de omgeving. Het is vaak niet een van de 
eerste functionele klachten, vaak is het al voor afgegaan door andere signalen zonder dat hiervoor 
voldoende aandacht is geweest. 
Er kan sprake zijn van aanhoudend bewustzijnsverlies gedurende enkele uren of aanvallen van 
bewustzijnsverlies.  Aanvallen van bewustzijnsverlies met schokken kunnen lijken op een epileptische 
aanval, ook kan er urineverlies optreden tijdens de aanvallen. Functionele aanvallen worden ook wel 
NEAD’s (non‐epileptic attack disorder) genoemd.  
 
Duizeligheid 
Ook duizeligheid kan een functionele klacht zijn. Het gaat vaak om een licht gevoel in het hoofd, het 
gevoel alsof kinderen zweven en even geen grond onder de voeten hebben. Sommige kinderen zien 
de wereld om hen heen ook wat schommelen of draaien.  Dit hangt vaak samen met een te snelle en 
te hoge manier van ademhalen.  
 
Hoe wordt de diagnose functionele klachten gesteld? 
Verhaal en onderzoek 
Op grond van het verhaal van een kind en de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek kan vaak al 
de diagnose functionele klachten gesteld worden, zeker door een ervaren dokter. Functionele 
klachten hebben vaak een bepaald patroon waardoor te zien is dat de klachten anders zijn dan 
klachten die wel veroorzaakt worden door een stoornis van het lichaam. 
Het is een misverstand dat het altijd nodig is om aanvullende onderzoeken te doen om andere 
ziektes uit te sluiten. Dit kan zelfs averechts werken en er voor zorgen dat de functionele klachten 
langer blijven bestaan.  
Wanneer de dokter toch enige twijfel heeft, kan dat een reden zijn om wel te bespreken dat het 
meest waarschijnlijk is dat er sprake is van functionele klachten, maar dat ter uitsluiting toch een 
aantal onderzoeken nodig zijn.  
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Hoe worden functionele klachten behandeld? 
Erkenning 
Een van de belangrijkste stappen in de behandeling van functionele klachten is erkennen dat er 
sprake is van functionele klachten en niet van een beschadiging van een bepaald deel van het 
lichaam. Vaak zorgt deze erkenning er al voor dat de functionele klachten een stuk minder worden. 
Voor het ene kind en zijn of haar ouders is dit gemakkelijker dan voor het andere kind. In onze 
maatschappij wordt vaak een strak onderscheid gemaakt tussen lichamelijke klachten en klachten als 
gevolg van spanning of stress, ook wel psychische klachten genoemd. Het hebben van lichamelijke 
klachten is veel meer geaccepteerd dan het hebben van psychische klachten, wat heel jammer is. 
Lichaam en psyche zijn niet te scheiden en zijn een geheel. Bij psychische klachten krijgen veel 
mensen vaak het idee van ik stel me aan, het is mijn eigen schuld, ik ben zwak, terwijl over 
lichamelijke klachten gedacht wordt dat overkomt iemand, daar kan hij/zij zelf niets aan doen. Dit is 
natuurlijk niet waar. Functionele klachten zijn een signaal van het lichaam dat er iets is wat aandacht 
behoeft, dat er spanning, stress, zorgen of angst is, waar het kind zelf alleen niet uitkomt en hulp en 
ondersteuning bij nodig heeft.   
Vaak is de (h)erkenning van deze spanning, stress, zorgen of angst bij het kind door de ouders al 
voldoende om de klachten een stuk te verminderen en soms zelfs al helemaal te doen laten 
verdwijnen. Soms kunnen kind en ouders wat hulp gebruiken om hiermee om te gaan om er voor te 
zorgen dat de klachten verdwijnen.  
 
Uitzoeken wat de aanleiding is 
Het is belangrijk om uit te zoeken wat de aanleiding is voor het ontstaan van de functionele klachten. 
De aanleiding hiervoor kan per kind heel verschillend zijn, zoals op de tenen moeten lopen om op 
school bij te blijven, niet goed vrienden kunnen maken, gepest worden, onzeker zijn, scheiding van 
ouders, liefdesverdriet of somberheid. Het kan ook gaan om een opeenstapeling van allerlei kleine 
dingen bij elkaar. Het is belangrijk om ook niet meteen te denken aan grote problemen zoals 
mishandeling of emotionele verwaarlozing, maar ook dit kan de aanleiding zijn voor het ontstaan van 
functionele klachten.  
Het is belangrijk om te kijken hoe het kind minder stress krijgt of anders om kan gaan met deze 
gebeurtenissen. Door dit te doen zullen de functionele klachten verdwijnen en kan in de toekomst 
voorkomen worden dat de klachten weer terug komen. Soms verdwijnen functionele klachten al 
nadat het kind erkenning heeft gekregen, maar het is heel belangrijk om niet te vergeten hoe een 
kind anders om kan gaan met deze spanning of gebeurtenissen, anders zullen de klachten na even 
weg geweest te zijn weer terugkeren, eventueel in nog heftigere mate.  
 
Kinderpsycholoog 
Het lukt na uitleg van de dokter een deel van de ouders en kinderen zelf om te achterhalen wat de 
oorzaak is van het ontstaan van de functionele klachten en om een manier te vinden om in de 
toekomst op een andere manier met soortgelijke spanning of stress om te gaan.  Indien kind en 
ouders hierbij wat extra ondersteuning nodig hebben, kan een kinderpsycholoog hen hierbij helpen. 
De kinderpsycholoog kan samen met kind en ouders aan de slag gaan om te achterhalen wat nu 
gemaakt dat deze functionele klachten zijn ontstaan. Ook kan de kinderpsycholoog kind en ouders 
tips geven hoe om te gaan met stress en spanning. Sommige kinderen hebben baat bij een cursus 
weerbaarheidstraining of een sociale vaardigheidstraining.  
 
Luisteren naar de signalen van het lichaam 
Kinderen die functionele klachten krijgen vinden het vaak lastig om te luisteren naar de signalen die 
hun eigen lichaam hun geeft. Subtiele en al wat sterke signalen merken ze niet op of ze weten niet 
goed wat ze daarmee kunnen doen. Dat maakt dat het lichaam op een gegeven moment een sterker 
signaal moet afgeven die wel opgemerkt gaat worden. 
Kinderen kunnen leren om deze signalen van hun lichaam sneller te herkennen en ook leren hoe 
hiermee om te gaan. Er zijn hiervoor verschillende manier zoals bijvoorbeeld kinderyoga, 
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mindfulness voor kinderen, speltherapie of begeleiding door een kinderhaptotherapeut. Belangrijk is 
iets te kiezen wat bij het kind past.  
 
Revalidatiecentrum 
Soms zijn de klachten dusdanig heftig dat bovenstaande behandelmogelijkheden onvoldoende zijn 
en dat een intensievere begeleiding door verschillende therapeuten nodig is om er voor te zorgen 
dat het kind de juiste begeleiding krijgt bij het achterhalen van de oorzaak van de functionele 
klachten en tegelijkertijd begeleiding krijgt om het lichaam weer normaal te laten functioneren. Deze 
mogelijkheid bestaat in een revalidatiecentrum. Per kind zal gekeken worden welke therapeuten, 
zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een psycholoog of een speltherapeut, het 
kind het beste kunnen helpen. Meestal wordt bij heftige klachten gekozen voor een opname in een 
revalidatiecentrum, soms voor een poliklinisch traject.  
 
Kinder‐en jeugdpsychiater 
Bij een deel van de kinderen bestaat de onderliggende oorzaak voor het ontstaan van functionele 
klachten uit en depressie of een angststoornis. Deze kinderen kunnen veel baat hebben bij 
begeleiding door een kinder‐ en jeugdpsychiater en het daarbij behorende team.  
Voor veel kinderen en ouders is dit helaas een hoge drempel. Maar juist wanneer een depressie of 
angststoornis de oorzaak is van het ontstaan van de functionele klachten, dan is de juiste 
behandeling en begeleiding hiervoor van belang om kinderen zich zo goed mogelijk verder te laten 
ontwikkelen. Onderbehandeling kan er voor zorgen dat kinderen uiteindelijk veel langer gehinderd 
worden in hun ontwikkeling door een depressie of een angststoornis, dan tijdige behandeling en 
begeleiding.  
 
Geen 100% garantie 
Geen dokter is onfeilbaar en geen diagnose 100% zeker. We hebben allemaal te maken met een 
stukje onzekerheid, niemand weet hoe de dag van morgen er uit zal zien. Voor de ene mens is het 
gemakkelijker om met deze onzekerheid om te gaan dan voor een andere mens. Sommige mensen 
vinden het heel moeilijk om er 100% zeker van overtuigd te zijn dat de klachten niet veroorzaakt 
worden door een beschadiging ergens in het lichaam. Ze blijven in hun hoofd de overtuiging houden 
dat dit wel zo is. Dit houdt vaak het herstel van functionele klachten tegen, wat voor sommige 
mensen het gevoel kan geven zie je wel er is toch ergens in het lichaam iets kapot of beschadigd. Om 
toch te kunnen herstellen van functionele klachten, kan het deze mensen helpen dat de tijd ons veel 
kan leren. Dat het geen kwaad kan om de gedachte dat er toch ergens iets kapot is los te laten en te 
kijken wat er te bereiken valt door te kijken welke stress, zorgen, angst of spanning deze klacht 
veroorzaakt heeft.  Vaak gaat het dan ook duidelijk beter en helpt dat weer om de angst dat een 
diagnose gemist wordt minder te maken.  
Een dokter blijft altijd mee kijken en indien het beloop in de tijd anders gaat dan verwacht, dan kan 
dat altijd een reden zijn om opnieuw te evalueren, zonder dat het dan daarvoor te laat is wat veel 
mensen vrezen.  
 
Contact met andere ouders 
Door het plaatsen van een oproepje op het forum van deze site kunt u in contact komen met andere 
kinderen en hun ouders/verzorgers die ook te maken hebben (gehad) met functionele klachten. 
Herkenning niet de enige te zijn en het uitwisselen van ervaringen kan helpen bij het aanvaarden van 
de diagnose functionele klachten en het vinden van een oplossing daarvoor. 
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Wat betekent het hebben van functionele klachten voor de toekomst? 
Verdwijnen van de klachten 
Bij de meeste kinderen verdwijnen de functionele klachten wanneer ze de juiste aandacht en 
begeleiding krijgen helemaal.  Kinderen hebben er dan geen last meer van. Bij sommige kinderen 
gaat dit heel snel en verdwijnen de klachten binnen een paar dagen, bij andere kinderen duurt het 
langer en verdwijnen de klachten na een aantal weken of maanden.  
Meestal is het zo dat hoe sneller de functionele klachten op de juiste manier behandeld worden, hoe 
sneller de problemen verdwijnen.  
Voor sommige kinderen en hun ouders is het moeilijk om te accepteren dat er sprake is van 
functionele klachten. Zij blijven in hun achterhoofd het idee houden dat de klachten worden 
veroorzaakt door een probleem ergens in het lichaam wat nog niet ontdekt is. Dit kan er voor zorgen 
dat het langer duurt voordat de klachten verdwijnen.  
 
Terugkeer van de klachten 
Functionele klachten kunnen terugkomen. Vaak herkennen kinderen hun klachten eerder en 
wanneer ze dan weer op een passende manier worden benaderd, verdwijnen ze vaak voordat de 
klachten zo erg worden als de eerste keer.  Klachten kunnen op deze manier gebruikt worden als 
waarschuwingssignaal, dat er iets is met het kind wat aandacht nodig heeft.  
 
Andere klachten 
Soms krijgen kinderen ook last van een ander type functionele klachten. Het kan dan lastiger te 
herkennen zijn dat ook dit functionele klachten zijn. Hoe sneller dit herkend wordt, hoe beter en hoe 
sneller vaak ook deze klachten zullen verdwijnen.  
 
Normale ontwikkeling 
Functionele klachten zijn niet iets om je voor te schamen. Het kan bij ieder kind voorkomen 
afhankelijk van wat er zich in het leven van het kind voorkomt. Veel kinderen leren door het 
doormaken van deze functionele klachten vaardigheden waar ze hun hele leven voordeel van 
hebben. De meeste kinderen ontwikkelen zich verder normaal en leiden een normaal leven.  
 
Stemmingsprobleem 
Kinderen die als kind functionele klachten hebben gehad kunnen als volwassene gevoeliger zijn om 
als volwassene last te krijgen van een sombere stemming. Daarnaast kunnen volwassenen zich wat 
gemakkelijker angstig of overprikkeld te voelen. Door hier alert op te zijn en rekening mee te 
houden, kunnen volwassenen voorkomen dat deze problemen te groot worden en zo nodig tijdige 
hulp zoeken.  
 
 
Hebben broertjes en zusjes een vergrote kans om functionele klachten te krijgen? 
Functionele klachten is aandoening die erfelijk is. Wel komt het vaker voor bij kinderen die wat meer 
moeite hebben met het uiten van hun emoties en die het moeilijker vinden om hulp te vragen. Ieder 
gezin heeft zijn eigen manier in het omgaan met emoties en in de manier waarop iemand om hulp 
mag vragen en dit dan ook krijgt. Broertjes en zusjes kunnen het hierdoor ook bijvoorbeeld moeilijker 
vinden om hun emoties te uiten of om hulp te vragen en hierdoor iets gevoeliger zijn om functionele 
klachten te krijgen.  
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