
 

OORZAAK FIBROMYALGIE GEVONDEN ? 

LET WEL: 

Dit bericht is op 20 juni 2013 geplaatst in de Guardian Liberty Voice. 

 

Neurowetenschappers hebben de pijnbron bij Fibropatiënten gevonden. In schril contrast met 

vastgeroeste vooroordelen moeten we daarvoor niet gaan zoeken in de hersenen. Miljoenen mensen, 

waarvan de meerderheid vrouwen, zijn al jaren wanhopig op zoek naar een doeltreffende behandeling. 

Tot op heden dachten veel artsen dat Fibromyalgie een imaginaire, puur psychologische aandoening 

was, maar baanbrekend onderzoek wijst uit dat de ziekte veroorzaakt wordt door een teveel aan 

zenuwvezels in de bloedvaten. 

 

Letterlijk betekent Fibromyalgie 'pijn in bindweefsel en spieren'. Mensen met deze aandoening hebben 

last van verschillende klachten, heel vaak op hetzelfde moment: pijn, stijfheid, slaapstoornissen, 

hoofdpijn en darmproblemen. De ziekte behoort tot de meest voorkomende pijnsyndromen. Met dank 

aan de nieuwe bevindingen kan nu gewerkt worden aan alternatieven op vlak van behandeling. Het 

ultieme doel is een permanente oplossing te vinden voor de aandoening.  

 

Onderzoek 

Amerikaanse neurowetenschappers onderzochten de huid op de handen van mensen die door gebrek 

aan sensorische zenuwvezels amper reageren op pijnprikkels. Vervolgens deden ze hetzelfde met 

handen van Fibropatiënten. Zo zagen ze een overdreven hoeveelheid van één specifiek type 

zenuwvezels, genaamd arteriool-venulen (AV). 

 

Tot voor dit onderzoek dachten wetenschappers dat deze vezels alleen verantwoordelijk waren voor het 

regelen van de doorstroom in de bloedvaten. Nu weten ze echter dat er een rechtstreekse link is tussen 

deze zenuweindes en de wijdverspreide pijn die patiënten met Fibromyalgie voelen. De studie geeft dan 

ook een verklaring waarom veel mensen met Fibro extreem overgevoelige handen en andere delicatie 

zones (zogenaamde tenderpoints of drukpunten) op het lichaam hebben. Ook verklaart het waarom 

koud weer de symptomen alleen maar erger maakt. 

 

Baanbrekend 

"Deze verstoorde bloedstroom kan perfect de oorzaak zijn van spierpijn en andere pijnprikkels, maar 

ook van oververmoeidheid", verklaart neurowetenschapper Dr. Frank L. Rice. 

 

Nieuwe behandelingen zijn broodnodig, aangezien de huidige opties zelden het leed van mensen met 

Fibromyalgie echt verzachten. Zo krijgen ze nu allerhande pijnstillers en antidepressiva voorgeschreven 

of worden ze afgewimpeld met het 'advies': "Slaap en beweeg gewoon een beetje meer". 
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