
FIBROMYALGIE IN VLAANDEREN: 

RESULTATEN VAN DE 2DE ENQUÊTE  

Stigma of begrip 

Waar treedt de pijn op en hoe voelt die aan  

Therapieën en hun bekendheid en appreciatie 
 



Demografisch & geografisch 

11 mannen 

209 vrouwen 

 

TOTAAL 220 

< 30j   : 11 

30-39j : 43 

40-49j : 68 

50-59j : 73 

60 of ouder : 25 
 66  24  55     38    35  2 
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De gemiddelde score van begrip: patiënt en belemmeringen 

Partner    : 6,58 / 10 

Kinderen  : 5,93 / 10 

 

Buren   : 4,36 / 10 

 

Kleinkinderen : 3,58 / 10 

Broers / zussen : 5,05 / 10 

 

Ouders   : 6,01 / 10 

Schoonouders : 4,36 / 10 

Ruimere familie : 4,57 / 10 

 

Werkgever  : 4,73 / 10 

Collega’s  : 4,74 / 10 

 

Vrienden  : 6,06 / 10 

Partner, kinderen, broers en zussen, ouders en vrienden zijn 

vaak het meest in aanraking met de patiënten. Hoewel er 

situaties zijn waar men zich afkeert van de patiënt, zijn er –

gemiddeld genomen- veel warme nesten waar men op een 

positieve manier kijkt naar wat nog wél kan… 

Waar de afstand wat groter is, geografisch, leeftijd  en 

dergelijke, of geen echte band, is er minder begrip. Vaak is 

het moeilijk om het onzichtbare en chronische aspect uit te 

leggen aan schoonouders, tantes, nonkels, neven en 

nichten. Ook in de werksituatie is dit vaak een moeilijk 

gegeven. Er zijn zowel in positieve als negatieve zin 

uitschieters. 

De vrienden worden vaak gevonden in lotgenotengroepen, 

maar ook de “echte” oude vrienden kunnen door een 

hechte band en empathie zo’n enorme meerwaarde zijn.. 



Hals en hoofd 
124  Scherp  

74 Dof 

48 “pulsen” of 

 elektrisch 

31  Nog anders 

Waar treedt de pijn op, hoe voelt die aan en welke score geven we die. 

Dag/pijnscore : 7,14 

Schouders 
143  Scherp  

63 Dof 

25  “pulsen” of 

 elektrisch 

29  Nog anders 

Armen 
76  Scherp  

89 Dof 

58 “pulsen” of 

 elektrisch 

34  Nog anders 

Polsen en handen 
88  Scherp  

74 Dof 

56 “pulsen” of 

 elektrisch 

31  Nog anders 

Borststreek 
72  Scherp  

95 Dof 

17 “pulsen” of 

 elektrisch 

32  Nog anders 

Buik 
72  Scherp  

73 Dof 

16 “pulsen” of 

 elektrisch 

48  Nog anders 

Dag/pijnscore : 7,14 Dag/pijnscore : 6,15 

Dag/pijnscore : 6,15 Dag/pijnscore : 5,2 Dag/pijnscore : 5,01 



Waar treedt de pijn op, hoe voelt die aan en welke score geven we die. 

Middenrug 
132  Scherp  

68 Dof 

29 “pulsen” of 

 elektrisch 

23  Nog anders 

Dag/pijnscore : 6,58 

Onderrug 
154  Scherp  

62 Dof 

33  “pulsen” of 

 elektrisch 

16  Nog anders 

Dijen / bovenbenen 
87  Scherp  

108 Dof 

30 “pulsen” of 

 elektrisch 

21  Nog anders 

Kuiten en schenen 
81  Scherp  

89 Dof 

40 “pulsen” of 

 elektrisch 

35  Nog anders 

Enkels en voeten 
106 Scherp  

83 Dof 

39 “pulsen” of 

 elektrisch 

28  Nog anders 

Dag/pijnscore : 7,36 Dag/pijnscore : 6,11 

Dag/pijnscore : 5,72 Dag/pijnscore : 5,89 



Waar treedt de pijn op, hoe voelt die aan en welke score geven we die. 

De pijn is ‘s morgens vaak 

anders dan ‘s avonds. Maar 

het kan erger of minder zijn. 

voelt als heftige groeipijnen - 

ook gemakkelijk kramp in de 

kuiten 

komen enkel voor bij 

langdurig zitten. Probeer dit 

te vermijden. Heb altijd een 

soort bewegingsdrang 

Zenuw

pijnen 

Stijfheid aan vingers niet enkel 's 

nachts, 's ochtends maar ook 

overdag / Plooien vingers erg 

pijnlijk - Polsen gevoelig wanneer 

er op gedrukt wordt 



De oorzaak van mijn fibromyalgie is waarschijnlijk / vermoedelijk… 



Behandelingen en mogelijke therapieën : bekendheid en tevredenheid 

Kinesitherapie 
Tevreden  95 

Niet tevreden 41 

Niet van  

 toepassing 60 

Anders   25 

Reumatoloog 
Tevreden  50 

Niet tevreden 32 

Niet van  

 toepassing 107 

Anders   15 

Enkel mijn huisarts 
Tevreden  109 

Niet tevreden 39 

Niet van  

 toepassing 46 

Anders   20 

Psycholoog ( geen 

medicatie ) 
Tevreden  69 

Niet tevreden 7 

Niet van  

 toepassing 113 

Anders   12 



Uit de voorgaande cijfers moeten we opmaken dat: 
 

 

• De Kinesitherapeut is vaak gewaardeerd, maar duidelijk moet er de juiste klik zijn tussen 

therapeut en patiënt. Buiten de enquête horen we helaas ook vaak dat een mindere ervaring 

leidt tot het afzweren van kinesitherapie en dat is niet altijd terecht. 

 

• De huisarts lijkt het populairst, vaak om voorschriften te krijgen van andere specialisten, maar 

ook door de binding met de patiënt. 

 

• Een reumatoloog werd in de eerste enquête ook vaak aangeduid als steller van de diagnose, 

maar minder als behandelaar.  

 

• De psycholoog wordt weinig geconsulteerd. Nochtans ligt de tevredenheid van de  

patiënten die er wél een beroep op doen relatief hoog. 



Psychiater  

(voorschriften 

medicatie) 
Tevreden  95 

Niet tevreden 41 

Niet van  

 toepassing 60 

Anders   25 

Ziekenhuis / pijnkliniek 
Tevreden  64 

Niet tevreden 24 

Niet van  

 toepassing 96 

Anders   16 

Bachbloesems 
Tevreden  8 

Niet tevreden 3 

Niet van  

 toepassing 180 

Anders   3 

CBD-olie 
Tevreden  34 

Niet tevreden 16 

Niet van  

 toepassing 124 

Anders   26 

Behandelingen en mogelijke therapieën : bekendheid en tevredenheid 



Bowen - Therapie 
Tevreden  1 

Niet tevreden 1 

Niet van  

 toepassing 184 

Anders   4 

Alexander - therapie 
Tevreden  0 

Niet tevreden 0 

Niet van  

 toepassing 187 

Anders   5 

Aroma-therapie 
Tevreden  7 

Niet tevreden 2 

Niet van  

 toepassing 181 

Anders   2 

Massage-therapie 
Tevreden  51 

Niet tevreden 3 

Niet van  

 toepassing 132 

Anders   10 

Behandelingen en mogelijke therapieën : bekendheid en tevredenheid 



Yoga – Qi-gong – 

Thai-chi 
Tevreden  42 

Niet tevreden 5 

Niet van  

 toepassing 143 

Anders   10 

Orthomoleculaire 

behandeling 
Tevreden  9 

Niet tevreden 2 

Niet van  

 toepassing 171 

Anders   7 

Reflexologie  
Tevreden  9 

Niet tevreden 3 

Niet van  

 toepassing 176 

Anders   6 

Hydro-therapie 
Tevreden  22 

Niet tevreden 13 

Niet van  

 toepassing 150 

Anders   10 

Behandelingen en mogelijke therapieën : bekendheid en tevredenheid 



Tens - scenar 
Tevreden  12 

Niet tevreden 10 

Niet van  

 toepassing 165 

Anders   4 

Andullatie - systeem 
Tevreden  19 

Niet tevreden 28 

Niet van  

 toepassing 138 

Anders   10 

Infrarood - sauna 
Tevreden  66 

Niet tevreden 9 

Niet van  

 toepassing  116 

Anders   12 

Andere therapieën: door patiënten 

aangegeven… 
Osteopathie – Paleo (dieet) – Lage dosis 

Naltrexone – infrarood-deken – acupunctuur 

– magnesium-infuus – pijnpleister – 

Homeopathie – kruidendokter – mindfulness 

– anti-depressiva – neurostimulator – hotpack 

gelkussen – warme douches – Reiki – 

meditatie – licht sporten – ayurveda… 

Behandelingen en mogelijke therapieën : bekendheid en tevredenheid 



Er is een enorm aanbod van therapieën. Dat overaanbod zorgt voor onduidelijkheid. Wat voor 

de éne patiënt werkt is voor de andere niet vol te houden.  

 

Bijna geen enkele therapie houdt rekening met de achterliggende oorzaak van de 

fibromyalgie bij die éne patiënt. Toch lijkt het er sterk op dat naargelang de oorsprong veel 

beter achterhaald kan worden “wat er gewoonlijk werkt”. 

 

Het vraagt moed en investeringen voor de verschillende aanbieders of koepels van de 

aanbieders om degelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar het verband tussen de 

oorzaak van fibromyalgie bij die éne patiënt en het – al dan niet aanwezige - positieve effect 

van de therapie die aangeboden wordt. 

 

Vast staat dat omgaan met stresssituaties en een positieve houding t.o.v. wat er nog wél 

mogelijk is, met een lichaam dat een verder gezonde geest in de steek laat helpt. Net zoals 

een continue hulp, bij taken waar dat nodig is. Helpen is echter niet overnemen.  

 

 


