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De eerste versie van de Lichamelijke Klachten Vragenlijst (LKV 1.0) werd in 1988 

samengesteld om lichamelijke klachten in samenhang met psychische stoornissen te meten. 

In de DSM-III classificatie werden bij een aantal psychische stoornissen lichamelijke klachten 

genoemd. Met name bij de somatisatiestoornis en bij de paniekstoornis waren lichamelijke 

klachten opgenomen als onderdeel van de psychiatrische classificatie.  In de LKV werden alle 

lichamelijke klachten verzameld die ergens in de DSM-III classificatie werden genoemd. In de 

eerste versie werden 55 klachten opgenomen die werden gescoord als meer dan normaal 

aan- of afwezig in de laatste week.  De totaalscore was de som van het aantal klachten dat 

als aanwezig was gescoord. Deze versie van de vragenlijst werd gebruikt als een checklist 

voor het aantal lichamelijke klachten in enkele medisch-specialistische populaties [refs 1, 2]. 

 

In 1994 werd een tweede versie (LKV 2.0) samengesteld als aanpassing aan de DSM-III-R. 

De tijdsperiode waarover werd gevraagd werd aangepast en het score-systeem werd 

verbeterd. In deze versie werden 80 klachten voor het afgelopen jaar gescoord op een schaal 

van 0 tot 3. Om het check-list karakter van de lijst te behouden werden de twee laagste score 

catgorieen (0 en 1) geteld als 0 en de twee hoogste (2 en 3) als 1. De totaalscore gaf het 

aantal klachten dat was gescoord als geregeld tot vaak aanwezig in het laatste jaar. 

 

In 1998 werd een derde versie opgesteld (LKV 3.0). Het grotere aantal klachten van de 2.0-

versie bleek geen succes. Klachten waren soms vreemd geformuleerd en er was meer 

overlap tussen klachten. In de derde versie werden de items van de LKV 1.0 voor de 

afgelopen week gescoord op een schaal van 0 tot 3. Met de LKV 3.0 werden in het SOUL-

project normeringsgegevens verzameld voor de algmene bevolking en voor de 

huisartspopulatie [refs 3, 4]. In de laatste versie (LKV-3.1) werden vier sexe specifieke items 

uit de scoring weggelaten. In de LKV 3.1 worden 51 lichamelijke klachten voor de afeglopen 

week gescoord op een schaal van 0 tot 3. De scoring van LKV 2.0 is gehandhaafd. De 

totaalscore geeft daarmee het aantal klachten dat is gescoord als geregeld tot vaak aanwezig 

in de laatste week. 
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