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FIBROMYALGIE ALGEMEEN 

Prevalentie: schatting 2-4 % waarvan 87 % vrouwen (vrouwen hebben 8-9x 
meer kans dan mannen). 

Wereldwijd: 0.5-12 % . 

Diagnose tussen 20-50 jaar. 

Belangrijke aantasting van de levenskwaliteit. 

Hoge medische en maatschappelijke kost! 

  



FIBROMYALGIE  DEFINITIE 

“Chronisch pijnsyndromen” 

International Association for the Study of Pain: ‘pijn zonder duidelijke 
lichamelijke oorzaak, langer bestaand dan 3 maanden, of pijn die blijft 
bestaan na het herstel van de oorspronkelijke weefselschade’. 

Gemeenschappelijk:  
 overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel en ontwikkeling van een pijngeheugen.  

 Verandering van de motorische controle en de mobiliteit 

 Slaapstoornissen 

 Gedragsveranderingen 

 Cognitieve veranderingen 

 Emotionele veranderingen 

 Sociale afzondering, professionele en gezinsproblemen 

  



FIBROMYALGIE  DEFINITIE 

De werking van het centrale zenuwstelsel bij de patiënt met chronische 
pijn is totaal anders dan die bij de gezonde mens (D’Mello en Dickinson, 
2008; Tracey et al.,2009) 

 

1/5 volwassenen…dus groot sociaal-economisch probleem: de kosten zijn 
gelijk aan de kosten voor kanker, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten bij 
elkaar opgeteld. 

Vermoedelijk 8,5% van de Belgische bevolking of 938.300 Belgen. 

Fibromyalgie, chronische lage rugpijn, chronische hoofdpijn, post-
wiplashsyndroom en artrose. 

  



FIBROMYALGIE DEFINITIE 

 Waarom ontstaat chronische pijn? 

Genetisch 

De ernst van het oorspronkelijke letsel 

De combinatie van verschillende klachten 

 Invloed van omgevingsfactoren: mate van stress en coping met de pijn  

  



FIBROMYALGIE  DIAGNOSE 

Geen technische diagnostische test voorhanden. 

Aanpassing van de ACR (American College of Rheumatologists) – criteria 
waardoor geen onderzoek van de trigger punten meer noodzakelijk is.   

Chronische (d.w.z. > 3 maanden aanwezig) spierpijnen blijven de basis maar 
ook extra aandacht voor de 3 belangrijkste bijkomende symptomen namelijk:  
 1. abnormale vermoeidheid 

 2. niet-verkwikkende slaap 

 3. cognitieve uitval: concentratie-en geheugenstoornissen en/of woordvindingsmoeilijkheden.  

 

Tevens lijst van 40 symptomen die vaak voorkomen bij fibromyalgie.  

Fibromyalgie is geen uitsluitingsdiagnose meer. 



FIBROMYALGIE  OORZAKEN 

Tot op heden nog steeds veel vragen. 

Benadering dient te gebeuren vanuit een breed biopsychosociaal model  

  voorbeschikkende factoren 

  uitlokkende factoren  

  instant houdende factoren 

 

 

Belangrijk: SAMENSPEL van meerdere oorzakelijke factoren:  
biologisch of psychisch/sociaal 

  



FIBROMYALGIE  OORZAKEN 

BIOLOGISCHE FACTOREN 

  

Huidig werkmodel: fibromyalgie als stressgebonden aandoening met andere 
woorden: een hyperactieve stressrespons.  

 

Centrale sensitisatie : overprikkeling van het centrale  
(= gelegen in het brein) pijncentrum. 



FIBROMYALGIE OORZAKEN 

Chronische stress: continue activatie van het stress systeem: houdt diepe slaap 
tegen, houdt de spieren gespannen wat spierpijnen en spierovergevoeligheid 
geeft, vermindert de werking van het spijsverteringssysteem en het houdt de 
energieproductie laag. 

 

  Chronische stress leidt tot een kettingreactie die kan resulteren in fibromyalgie: 

OVERMATIGE ACTIVATIE VAN DE STRESSRESPONS  BEPERKT DIEPE SLAAP VERMINDERING VAN 

PRODUKTIE VAN GROEIHORMOON  OVERGEVOELIGE SPIEREN MET ONTSTEKINGSCOMPONENT.  

De “ontsteking” doet zich voor op het niveau van het bindweefsel, de fascia, rijk aan pijn -en 

vegetatieve zenuwvezels   overstimulatie van pijn  overstimulatie van het centrale 

zenuwstelsel  constante hyperreactiviteit ten opzichte van pijn.     

  



FIBROMYALGIE  OORZAKEN 

 Wat triggert een abnormale stress respons? 

Genetisch 

 Psychologische risicofactoren: jeugdtrauma’s, fysiek of seksueel trauma (cf. 
PTSS)-link met genetica! 

 Externe en interne stressoren 

 

 

 

 

Aangrijpingspunt behandeling: STRESS REDUCTIE! 



FIBROMYALGIE  OORZAKEN 

Centrale sensitisatie 

Chronische musculoskeletale pijnen zonder duidelijke pijnlocatie of nociceptieve 
bron 

 

 

  

    Vermoeden van CENTRALE MECHANISMEN 

  



FIBROMYALGIE OORZAKEN 

CENTRALE SENSITISATIE 

 = overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel 

• een abnormale versterking van de pijnsignalen in het centrale zenuwstelsel 
zorgt voor een veranderde verwerking van input uit het lichaam  
of de omgeving 

• Veranderde aanwezigheid van pijnmodulerende stoffen  
in het centrale zenuwstelsel.   

  

  



FIBROMYALGIE  OORZAKEN 

Andere kenmerken van centrale hypersensitisatie zijn: 
• Slaapproblemen 
• Vermoeidheid 
• Concentratieproblemen 
• Overgevoeligheid voor: licht 
      geluid 
      drukte 
      medicatie 
      koude / warmte 

  



FIBROMYALGIE   OORZAKEN 

Onderhoudende factoren: 

Negatieve emoties ( neerslachtig, boos, machteloos of verdrietig zijn) 

Angst (om te bewegen, voor pijn of voor een ernstige ziekte) 

 Stress (niet kunnen voldoen aan de eisen die de omgeving aan je stelt of aan 
de eisen die je aan jezelf stelt, niet tevreden zijn met jezelf)Opkroppen van 
spanning, woede of verdriet 

Overbelasting (teveel tegelijk willen, teveel achter elkaar plannen, altijd 
voor anderen klaarstaan of altijd doorgaan tot iets of is) 

 Teveel aandacht gericht op de pijnlijke plaatsen in het lichaam 

Catastropheren: gedrag waarbij de pijn wordt gezien als een bedreiging 
waardoor vaak beweging wordt vermeden 

  



FIBROMYALGIE  BEHANDELING 

Doelstellingen van de behandeling 
 Slaapstoornissen aanpakken 

 Belastbaarheid verhogen 

 Herwinnen van de verloren veerkracht 

 Stressreductie 

 Een gezond lichaam opbouwen 

 Pijnreductie 

 Pijncoping: leren omgaan met pijn, levensstijlaanpassing 

 Positieve cognities  

 

 

 Complex probleem dus steeds multidisciplinaire aanpak! 

  


