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positieve manier omgaan met fibromyalgie
Elske Giibels-Schaap leerde op een
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Elske Gijbels-
Schoop rnet
hoor mon Bort,

omgoan met fibromyolgie' over.

l-let is een lang proces geweest.
f lVoordat de diagnose fibromy-
algie werd gesteld moest er een
lange weg afgelegd worden. "Je
hebt zoveel symptomen die aan
allerlei ziektes te koppelen zijn, dus
iedere specialist zegt iets anders",
aldus Elske. "lk heb allemaal medi-
cijnen geslikt voor ziektes die ik
niet bleek te hebben. Er werd zelfs
gezegd dat de pijn tussen mijn
oren zou zitten!"

Revalideren
Op een gegeven moment slikte
Elske dageli jks maar l iefst acht
paracetamol om van de pijn af te
komen. Maar dat had zogenaamde
medicijnafhankeli jke hoofdpijn tot
gevolg."lk moest echt afkicken van
een verslaving. De dokter gaf me
de keuze of ik dat in het ziekenhuis
wilde doen of thuis. lk koos voor
thuis." Dat dit niet alt i jd makkeli jk
was wordt bevestigd door Bart:
"Op een gegeven moment nam ik
alle pil len mee naar mijn werk,

zodat er geen pil in huis was als ik
weg was."
Ze bezocht in die tijd lotgenoten-
bijeenkomsten, maar vond daar
voor haar gevoel niet wat ze nodig
had. Het omslagpunt kwam toen
Elske besloot oo het aanbod in te
gaan om te gaan revalideren bij
revalidatiecentrum " Blixembosch "
in Eindhoven. Voor dit intensieve
proces moest ze een half jaar lang,
drie keer per week, dagdelen van
soms wel 4 uur gesprekken hebben
met een ergotherapeut, psycholo-
ge, lijfcoach, en bij fysiotherapie
oefeningen doen. Dankzij de revali-
datie heeft ze zichzelÍ en haar
lichaam beter leren begrijpen, en
heeft ze toe kunnen geven aan het
feit dat ze íibromyalgie heeft en
dat dit nooit weg zal gaan. "lk heb
me volledig overgegeven aan de
revalidatie. lk heb ook dingen
gedaan waar ik vooraf geen heil in
zag, ademhalingsoefeningen bij-
voorbeeld. Maar uiteindeli jk lag ik
daar dankzij die oefeningen wel
ineens te slapen!"

De revalidatie ooende zoveel deu-
ren dat Elske besloot om een boek
te schrijven over wat ze tijdens en
na de revalidatie heeft geleerd. Ze
wil mensen graag laten zien dat je
positief om kunt gaan met fibromy-
algie. Tegenover elk negatief ele-
ment zet ze iets oositiefs. "Natuur-
l i jk gaat er geen dag voorbij zonder
pijn. Er zijn ook dagen dat ik niet te
genieten ben, maartoch gaat er
geen dag voorbij zonder dat ik een
grapje maak." Ze heeft fibromyal-
gie kunnen accepteren en heeft
daarna de stap verder kunnen
maken naar wat ze nog wel kan.
Haar boek geeft aan hoe je draag-
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l i jker met f ibromyalgie om kunt
gaan,  zodat  je  meer  energ ie  in
leuke d ingen kunt  s toppen.  "En ik
wilde ook niet dat ik al les wat ik bi j
mijn reval idatie geleerd heb zou
vergeten" ,  a ldus  E lske .  Ze  gaat  in
op de lessen die ze trok uit  haar
reval idatie, haar dageli jkse ervarin-
gen en mogeli jke oplossingen voor
problemen waar zi j  dageli jks tegen-
aan loopt. "Fibromyalgie zit  in je

leven, maar je bepaalt uiteindel i jk
zelf  hoeje er mee omgaat. Je moet
het  ieze l f  makke l i i ker  maken. "

Een klein doosje energie
Zelf duikt ze elke ochtend na het
opstaan achter de computer. Op
internet leest ze dan tien oositieve
gedachtes. "Als ik daar goed over
nadenk dan bl i jven er meestal twee
van die gedachtes in mijn hooíd
hangen.  Daar  k r i jg  i k  energ ie  van" ,
vertelt  Elske. " lk heb elke dag maar
een klein doosje energie, terwij l
anderen er een vui lniszak vol van
hebben. lk besteed daarom de
energ ie  d ie  i k  heb zo  leuk  moge l i j k ,
voornameli jk aan mijn man en kin-
deren." Dat betekent ook dat ze
keuzes moet maken wat ze wel en
niet doet. "Als ik in de keuken een
pot niet open kan kri jgen van de
pijn, dan geeÍ ik hem aan Bart.  lk
heb er geen twee dagen pi jn voor
over om zelf een oot ooen te kun-
nen maken. Al is hulp vragen bi j
dat soort dingen erg moeil i jk, ook
dat moet je leren.", vertelt  Elske
verder.

Elske heeft inmiddels de balans in
de omgang met f ibromyalgie
gevonden. Ze heeft zelfs haar
eigen webshop in cadeauart ikelen.
Ze begon de webshop in de t i jd
dat de diagnose nog niet gesteld
was. Het opzetten van de webshop
heeft haar desti jds goed geholpen
met het verzetten van haar gedach-
ten. Vandaag de dag helpt de web-
shop haar ook bi j  het posit ief
omgaan met  f ib romya lg ie .  Op
dagen met veel pi jn doet ze bi j-
voorbeeld de administrat ie. "Daar
moet ik hard bi j  nadenken en dat
zorgt ervoor dat ik minder bezig
ben met mijn pi jn", l icht ze toe. "Je
moet iets doen waar je echt plezier
in  hebt .  Dan leg  je  je  har t  en  z ie l  e r
in .  A ls  je  n ie t  meer  kunt  bowlen
omdat je er vervolgens dagen pi jn
van hebt, dan is er vast iets wat je

nog wel kunt en waar je voldoening
uit haalt.  Schi lderen bi jvoorbeeld.
Je kunt zo oenieten van het levenl"

Ze vertelt dat f ibromyalgie in je
leven zit en dat het niet weg gaat.
"Je bepaalt alleen zelf hoe groot
de rol ervan in je leven is. Als ik
weet dat ik zaterdag een familie-
dag heb, dan stem ik bijvoorbeeld
mijn hele planning er op af. lk zorg
dan dat  ik  de dagen vooraÍgaand
aan die dag veel rust pak en dat ik
dat de dagen er na ook kan doen.
En misschien kan ik dan wel niet de
hele dag aanwezig zijn, ik kan er
wel 's avonds zijn. Dan ben ik er
toch bij! Als je iets niet kunt dan
moet je iets zoeken wat je wél kunt.
Dat herstelt de balans."

Onbegrip
Elske bemerkt regelmatig onbegrip
bi j  de mensen om haar heen.  Dat
schrijft ze toe aan het feit dat men-
sen alleen de buitenkant zien. "Ze
kunnen niet zien of, en hoeveel pijn
je hebt. Daarom ben ik er alt i jd
open en eerli jk over. lk zeg tegen-
woordig alt i jd eerli jk dat ik wel
eens een slechte dag zou kunnen
hebben als ik een afsoraak maak."
Ook voor partner Bart is het lastig
om te begrijpen wat Elske voelt.
"Op een slechte dag dan wil je wel
graag begrijpen wat ze voelt, maar
dat kan gewoon niet. En dat moet
je accepteren. Je gaat er niet dood
aan. maar we hebben er echt naar
gekeken hoe we samen dingen op
moeten lossen", vertelt Bart. Om in
te kunnen leven wat Elske voelde
liet ze Bart en haar kinderen
gedichten lezen die vertelden wat
ze voelde. Dat vergrootte de
bewustwording over het gevoel
van Elske. Daarnaast vertelt Bart
dat zijn blik op het leven dankzij de
fibromyalgie van Elske ook is veran-
derd: "Op de slechte dagen merk
je vooral dat het niet vanzelfspre-
kend is dat alles werkt. En daardoor
ben ik zelf meer gaan waarderen
dat ik gezond ben."

Boodschap
Uiteindeli jk hoopt Elske dat de
lezers van haar boek de oefeninqen

Reactie van psychiater
Drs. Somers, als psychiater verbonden aan het Maxima Medisch Centrum, las het
boek'Positief omgaan met fibromyalgie' en was uitermate positief:
Het sterke punt van dit boek is de andere kijk op fibromyalgíe. De diagnose fíbromyal-
gie wordt vaak beschouwd als negatief . Er is geen genezing, veel pijn en geen medica-
tíe die de pijn helemaal wegneemt. Patiënten zoeken daarom vaak hulp bij veel ver-
schíllende hulpverleners, waarbij ze ook veel verschillende medícatie krijgen. Dit boek
beschrijft verzachting, vanuit het perspectief wat je nog wel kunt doen. Het kan andere
fibromyalgie patiënten stimuleren om positief om te gaan met fíbromyalgie.

dan moet je iets zoeken
wat je wél kunt.'
gaan doen die ze beschreven heeft.
Dit zi jn geen gymoefeningen, maar
we l  een he le  goede man ier  om te
leren hoe je echt denkt en voelt.
"Het doen van de oefeningen is
nameli jk het halve werk om te leren
leven met Fibromyalgie. Het kostte
mij ook heel wat moeite om te
komen tot waar we nu zi jn. Maar nu
z i jn  we e inde l i j k  in  ba lans .  Het  komt
echt niet omdat ik van mijzelf  zo'n
oosit ief mens ben. lk heb al leen toe
durven geven aan f ibromyalgie en
geleerd hoe je er posit ief mee om
kunt leren gaan. lk ben de reval idatie
met een open mind ingegaan en dat
was belangri jk." Elske sluit  af door te
vertel len dat de doktoren uiteindel i jk
gel i jk hadden, maar dat je de bood-
schap met een diepere gedachte
moet lezen. "Je moet inderdaad
leren leven met f ibromyalgie, en je

oartner ook." I

Het boek 'Omgaan met
Fibromyalg ie '  is  in  e igen
beheer uitgegeven en
verkri jgbaar via de web-
shop van Elske. Er wordt
geen winst gemaakt op
het boek en van ieder
verkocht boek gaat er
een euro van de
opbrengst naar FES.

De link voor het boekje op haar website is:
http://www.uniqadeau.nl en dan naar Goede
Doelen - Fibromyalgie Patiênten Vereniging
FËS

Voor meer informatie oí vragen kunt u contact
opnemen met Elske Gi jbels-Schaap:
elskeschaap@yahoo.com.
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