
Saskia de Bruin: ‘Gevoel voor herstel’ SOLK somatisch onvoldoende verklaarde 
lichamelijke klachten. Uitgeverij AnkhHermes Utrecht 2020. ISBN 9789020216929 
Zie ook: www.ankh-hermes.nl  (Onbegrepen klachten/ SOLK/ Alternatief/ ED/AG) 
 
Soort boek/ziekte stijl: 
In dit boek van 192 pagina’s  beschrijft ervaringsdeskundige Saskia de Bruin, haar 
zoektocht naar herstel van  SOLK. Zij licht in deel één van het boek toe wat een SOLK 
is, wat pijn  en Solk en de Limbische verklaring van Marten Klaver. Deel twee gaat 
over een mythologisch perspectief, deel drie over de zoektocht naar een andere 
manier van leven en in deel vier bespreekt ze hoe er gevoelvoller geleefd kan worden. 
Haar zoektocht is er een die gaat over het terugvinden van onbewuste, verdrongen en 
ongekende emoties. De Limbische verklaring van Marten Klaver is haar 
uitgangspunt.  Covertekst: ‘SOLK staat voor somatisch onvoldoende verklaarde 
lichamelijke klachten. Het gaat om klachten als pijn in spieren en gewrichten, 
vermoeidheid, oorsuizen, chronische infecties en stemmingsproblemen, die zonder 
duidelijk aanwijsbare medische reden ontstaan en vaak chronisch worden. 
Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan deze en andere onbegrepen lichamelijke 
klachten. Er kunnen jaren van therapie en medicatie overheen gaan zonder dat de 
klachten echt overgaan. Door anders naar emoties, stress en trauma te kijken, en te 
erkennen dat deze vaak aan lichamelijke klachten ten grondslag kunnen liggen, is 
herstel mogelijk. 
 
Ook Saskia de Bruin had jarenlang last van onverklaarbare lichamelijke klachten. 
Haar zoektocht naar herstel bracht haar uiteindelijk bij haar gevoel. Ze ontdekte dat 
lichamelijke klachten kunnen ontstaan door diep relevante emoties die we niet 
erkennen, niet durven uiten en niet durven voelen. Ook maakte ze kennis met 
voormalig neuroloog Marten Klaver. Hij ziet SOLK niet als onbegrepen klachten, 
maar als een ontregeling in het emotionele systeem. Met behulp van zijn inzichten 
ontstaat er een weg naar herstel van klachten en een rijker en meer gevoelvol leven.’ 
 

Over de schrijfster:  
Saskia de Bruin leefde jaren met onbegrepen klachten voordat ze haar weg naar 
herstel vond. Ze volgde diverse trainingen via een eigen pad: 

‘Lange tijd was ik onzeker over het feit dat ik niet op de “normale” manier heb 
gestudeerd. Mijn leven liep op de een of andere manier niet via de gebaande studie 
paden. Zonder “gewone” papiertjes is het lastiger je pad te vinden. De gebaande 
paden liggen niet voor je klaar, je moet je eigen weg vinden of aanleggen. Ik ben een 
enorme liefhebber van lezen, studeren, trainingen volgen en dingen voor het eerst 
doen. Maar een gewoon, duidelijk pad ben ik niet gegaan.’’  Zie ook: 
http://www.saskiadebruin.nl/?page_id=790  
Saskia de Bruin is voormalig:  

• Drop verkoopster  
• HEMA verkoopster  
• Cosmetica consulente  
• Parfumerie medewerkster  
• Drogist  
• Amateur grimeur en visagist  
• Amateur aerobic juf  

http://www.ankh-hermes.nl/
http://www.saskiadebruin.nl/?page_id=790


• Mannequin voor een dag  
• Fotomodel voor een dag  
• Manpower assistent  
• Zwangerschapsyoga docent  
• Aura lezeres  
• Gordon cursus leidster  
• N.L.P. master practitioner  
• HVO juf  
• KRO’s “Ook dat nog” afding specialist  
• Team syntegrity facilitator  
• Esoterische boekenwinkel medewerkster  
• Tijdschrift redactielid  
• Figurant  
• Winkel eigenaresse zonder vergunning  
• Podotherapie praktijk telefoniste en receptioniste  
• Auteur van heel veel kaartjes en diverse boeken  
• Amateur toneelspeelster en musical ster  
• Directeur van de GeluksOnderneming  
• Gelukkige directeur van Studio Saskia De Bruin – Kerkebuurt 169 Berkhout  

 
Wat viel op:  
Dat Saskia de Bruin in dit boek benadrukt is hoe een SOLK kan ontstaan door 
verdrongen emoties. Daarbij omschrijft ze diverse andere verklaringen voor een 
SOLK, maar komt vervolgens terug op de Limbische verklaring die de huidige visie op 
Solk kan verbreden (pag.50-53). 
Na een inleiding waarin ze haar eigen weg naar herstel beschrijft, wordt vooral 
informatie geleverd over SOLK, oorzaken, therapieën en oefeningen voor gevoelvoller 
leven. Ze haalt weer het belang van de Limbische Verklaring  naar voren (pag.85). 
Dat ze mythologieën gebruikt om zaken te duiden, theorieën nader te verklaren.  

 
Citaten:  
Pag.12: ‘Onderweg leerde ik enorm veel. Ik ontdekte hoeveel verschillende visies er 
zijn…..Ik begon steeds meer te vermoeden dat mijn klachten te maken hadden met 
mijn zoekgeraakte gevoel, mijn verstilde tranen en de innerlijke spagaat tussen wie ik 
werkelijk ben en hoe ik dacht te moeten zijn.’ 
 
Pag.85: ‘Er zijn nog meer methoden die werken. Het is wenselijk dat de therapeut 
zich heeft verdiept in SOLK, de Limbische Verklaring kent en zich heeft eigen 
gemaakt en bereid is om te werken vanuit deze visie.’ 
 
Pag.110: ‘Een verhaal kan soms iets duidelijk maken wat alleen met theorie maar 
moeilijk te bevatten is.’ 
 
Pag.137: ‘Drie bewegingen zijn essentieel voor een gevoelvol leven: naar binnen gaan, 
gewaarzijn en expressie.’ 
 
Inzien:  
https://www.bookspot.nl/boeken/solk-9789020216929#top  
 

https://www.bookspot.nl/boeken/solk-9789020216929#top


Recensies/Extra: 
http://www.saskiadebruin.nl/?page_id=760: ‘Over het herstel van haar onbegrepen 
lichamelijke klachten schreef Saskia de Bruin al eerder Weg van de pijn. Met dit boek 
over SOLK wil zij zoveel mogelijk mensen bewust maken en helpen bij hun herstel. 
Ook hoopt ze, in samenwerking met stichting Emovere, een bijdrage te leveren aan 
een breder en meer holistisch perspectief op deze klachten door medici en 
paramedici. Naast auteur van boeken en kaartensets geeft zij trainingen mind-
fulness, dance-fulness en write-fulness.’ 

http://www.saskiadebruin.nl/?page_id=760

