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LEVEN MET FIBROMYALGIE 

 

 

 

 

DISCLAIMER 
Alle informatie is met grote zorg samengesteld en is het directe resultaat van de voltooide 
vragenlijsten die zijn ontvangen vanaf April tot Juli 2013. Alle meningen in dit onderzoek zijn die 
van de deelnemers aan dit onderzoek, en worden niet noodwendig ondersteund door de 
schrijfster. Het wordt aangeboden zonder representatie of bevestiging en zonder enige garantie 
voor de accuraatheid ervan. Alle redelijke voorzorg is gemaakt dat bijlagen bij eventuele e-mails 
virusvrij zijn. Alle informatie wordt verstrekt zonder enige vorm van aansprakelijkheid voor verlies, 
ontwrichting of schade aan de data of de computersysteem van de ontvanger tijdens het openen 
van bijlagen van e-mails. De lezer van deze informatie is verantwoordelijk voor de keuze / gebruik 
ervan. Deze informatie mag slechts door de lezer zelf worden gebruikt. Deze onderzoek mag niet 
(geheel of gedeeltelijk) worden gereproduceerd, gebruikt, openbaar worden gemaakt, 
gekopieerd, herdrukt, gefilmd of digitaal worden gereproduceerd op enige wijze zonder de 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de schrijfster ervan, die u kunt contacten via 
elskeschaap@yahoo.com 

door de ogen van de partner 
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Doel van dit onderzoek : 
 
Dit onderzoek is gedaan d.m.v. vragenformulieren die door de partners van 
mensen met Fibromyalgie is ingevuld. In de vragenformulier waren 15 
vragen gesteld, die deels betrekking hadden op hoe partners het leven met 
iemand met FM ervaren, in hoeverre ze vonden dat dit ook hun leven 
beïnvloedde, en om erachter te komen welke symptomen de partners als 
hoofdsymptomen bij hun partner met FM waarnemen.  
 
De antwoorden zijn verwerkt in percentages om een duidelijk beeld te 
krijgen hoe partners vinden dat FM ook hun levens beïnvloed, en hoe zij er 
over denken en voelen. Tevens is mijn doel met het publiceren van deze 
resultaten om te laten zien dat de partners soms heel anders denken, en 
ons leven met FM ook heel anders ervaren als dat “wij” (mensen met FM) 
denken dat ze doen. Van elke vraag word minstens de top 3 en/of top 4 
antwoorden gegeven. 
 
Tip : Neem deze vragen eens met uw eigen partner door om te kijken en 
laat uw partner raden welk antwoord u heeft gegeven op iedere vraag. 
Bespreek de antwoorden met elkaar. Dit kan veel onduidelijkheid uit de 
weg helpen. 
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Algemeen omtrent Fibromyalgie : 

 
 

Vraag : Wat was uw eerste reactie toen u hoorde dat uw partner 
Fibromyalgie had ? 

Antwoorden  Percentage 

Heel veel vragen 35% 

Onzekerheid 18% 

Opluchting (dat er “iets”  gevonden is) 15% 

Bezorgdheid 15% 

Geen  
 

 

Vraag : Hoe lang geleden is de diagnose gesteld ? 

Antwoorden  Percentage 

1 tot 2 jaar geleden 29% 

10 tot 20 jaar geleden 14% 

2,5 – 5 jaar geleden 13% 

1 – 3 maanden geleden 12% 
 
 
 

Vraag : Wat zijn de drie hoofdsymptomen die uw partner ervaart ?  * 

Antwoorden  Percentage 

Pijn 26% 

Vermoeidheid 24% 

Slaapstoornissen / slaapproblemen 11% 

Gedragsverandering 9% 

 
* Let wel : Verdere symptomen waaruit kon worden gekozen en ieders  
 percentage waarop deze zijn geëindigd waren spierzwakte (7%), ochtend- 
 stijfheid (6%), immobiliteit (5%), geheugenproblemen /“brainfog” (4,5%),  
 hoofdpijn (4%) en verminderde libido (3,5%). Heel bijzonder is dat veel  
 mensen met FM zijn bang hun partner te verliezen wegen verminderde  
 libido, terwijl slechts 3,5 % van de partners dit als symptoom benoemt! 
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Algemeen omtrent samen leven met FM : 
 

 

Stelling : Ik heb geleerd mijn partner soms zijn/haar gang te laten gaan, 
ook al doet hij/zij iets dat later pijn zal gaan veroorzaken. 

Antwoorden  Percentage 

Ja ** 71% 

Nee 5% 

Ben in nog aan het leren 24% 
 

** 33% van de partners geven hierbij duidelijk aan dat de partner “toch niet  
luistert” en “zelf alles wil doen” en dat ze daarom vaak geen andere keus 
hebben als om de partner zijn/haar gang te laten gaan. 
 
 

Vraag : Welk cijfer geeft u de communicatie met uw partner ?  
(waarbij 0 =  slecht en 10 = goed). *** 

Antwoorden  Percentage 

8 38% 

7 21% 

9 17% 

10 12% 

 
***  Het bijzondere is dat een grote meerderheid van de vrouwen met FM  
zeggen weinig met hun partner te praten over Fibromyalgie, hun pijn, hoe 
ze zich voelen etc., omdat ze dan vinden dan ze “zeuren” of “klagen” en 
omdat de partner “er toch niets aan kan doen”.  Een kleinere groep geeft 
aan dat ze nooit echt “praten” of communiceren. De partners zelf vinden de 
communicatie echter zeer goed gaan, (88% van de partners geeft zichzelf 
een 8 – 10 hiervoor!) hetgeen aangeeft dat er dus op dit punt  duidelijk 
spraken is van onvoldoende / onduidelijke communicatie.  
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Vraag : Hoe geregeld (hoe vaak per dag of week) vraagt u uw partner of 
hij/zij pijn heeft ? Hier zijn diverse antwoorden op mogelijk (zie grafiek) 
Hier krijgen we een zeer verspreid beeld hetgeen we aanduiden met 
onderstaande grafiek. Veel partners informeren dagelijks naar de pijn.  
 

 
 
 

Stelling : Hoe ziet u de toekomst verder ? M.a.w. denkt u te kunnen 
leven met Fibromyalgie in uw levens ? 

Antwoorden  Percentage 

Ja 95% 

Nee 1% 

Zal wel moeten / Geen keus 4% 
 
 
 

Algemeen omtrent Partner met FM : 
 

Vraag : Kunt u uw partner “lezen” ? (m.a.w. kunt u het aan hem/haar 
zien als hij/zij veel pijn heeft). 

Antwoorden  Percentage 

Ja 84% 

Nee 8% 

Soms 8% 
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Stelling :  Mijn partner laat tegenwoordig veel klusjes aan mij over.  
Kies een cijfer van 0 – 10 (waarbij 0 = nooit en 10 = altijd) 

Antwoorden  Percentage 

5 15% 

6 15% 

8 15% 

7 13% 

 
 

Algemeen omtrent Partner van persoon met FM : 
 
 

Vraag : Heeft u sinds de diagnose is gesteld geprobeerd meer te weten 
te komen over Fibromyalgie? Welk van onderstaande manieren heeft u 
aangewend hiervoor? 

Antwoorden  Percentage 

Via internet research 35% 

Veel vragen erover gesteld tegen mijn partner 32% 

Meegaan naar informatie / lotgenoten avonden 19% 

Boeken etc. lezen over Fibromyalgie 12% 

Nee, niets 2% 
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Stelling : Ik help mijn partner door hem/haar zoveel mogelijk uit handen 
te nemen. Kies een cijfer van 0 – 10 (waarbij 0 = nooit en 10 = altijd) 

Antwoorden  Percentage 

8 27% 

6 16% 

7 15% 

9 12% 

 

Vraag:  Moet u wel eens een hobby / sport (of iets dat u graag doet) 
opgeven door uw partners FM?  
Kies een cijfer van 0 – 10 (waarbij 0 = nooit en 10 = altijd).  
Hier krijgen we een zeer verdeeld antwoord hetgeen het best is aan te 
duiden met een grafiek. De cijfer 0-1 heeft de absolute meerderheid (30%) 
en duid aan dat veel partners vinden dat ze niets en/of zo goed als niets 
hoeven op te geven. De 2 daaropvolgende hoogste percentages zijn 2 en 8, 
hetgeen laat zien dat er dus een redelijk percentage partners zijn die weinig 
hoeven op te geven, waar anderen juist vinden dat ze heel veel moeten 
opgeven. 
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Vraag : Op een schaal van 0 – 10, hoe flexibel vindt u uzelf ? (waarbij 0 =  
helemaal niet en 10 = uitermate flexibel). M.a.w. kunt u er goed tegen 
als plannen vaak moeten worden veranderd, of schema’s worden 
omgegooid ? 

Antwoorden  Percentage 

8 37% 

7 19% 

9 16% 
 

 

Stelling : Mijn sociale contacten zijn minder geworden door mijn 
partners FM. 

Antwoorden  Percentage 

Nee 76% 

Ja 24% 
 

Vraag : Hoeveel % heeft u uw leven moeten aanpassen door uw leven 
te delen met iemand met Fibromyalgie ? 

Antwoorden  Percentage 

Minder dan 25% 44% 

25 % 31% 

50 % 13% 

75 %  8% 

80 – 100 % 4% 
 

 

We kunnen de windrichting niet bepalen, maar we kunnen wel 
de zeilen bijzetten. 
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10 
 

 
CONCLUSIES 
 
- Zowel mensen met Fibromyalgie en hun partners blijven vaak na de 

diagnose met veel vragen en onzekerheid zitten. Wel ervaren veel een 
vorm van een opluchting ook omdat er meestal al jaren naar een 
oorzaak van de vele symptomen worden gezocht. 
 

 
 

- De diagnose Fibromyalgie wordt tegenwoordig vaak gesteld. Wel is aan 
te bevelen dat de finale diagnose door een reumatoloog moet worden 
gesteld en niet door een huisarts, die wel eerst alle andere diagnoses 
kan en zal uitsluiten. 

- Veel partners hebben al geleerd om hun partner met FM zelf hun gang 
te laten gaan, ook al weten ze dat er pijn tegenover staat. Het is 
belangrijk dat mensen met FM een stukje zelfstandigheid kunnen 
bewaren en zelf deze keuzen tegen elkaar afwegen. 

- Veel partners informeren (zeer) vaak bij hun partners of ze pijn hebben, 
waarvan 15% zelfs 5 tot 10 keer per dag!. Wel plaats ik hier de 
kanttekening bij dat dit de persoon met FM ook kan gaan irriteren, dus is 
hierin is eerlijke communicatie zeer belangrijk! 

- 95% van de partners geeft aan gewoon met FM in hun levens te kunnen 
leven, terwijl 4% voelt “dat het wel zal moeten” en ze “geen keus” 
hebben. Slechts 1% vond dat er niet te leven valt met een partner met 
FM. 
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- De meeste partners geven aan hun FM partners te kunnen “lezen” (aan 
ze zien wanneer ze pijn hebben), en proberen hun partners met FM 
zoveel mogelijk uit handen te nemen. Hier tegenover staat dat vooral 
veel dames aangeven dat hun partner niet de klusjes doen zoals zij dat 
zouden willen. Een aandachtspuntje hierin zou kunnen zijn om hier niet 
te veel op te letten en misschien iets gemakkelijker te worden in dit 
opzicht? Ze proberen immers nog te helpen! 

- De meeste partners geven aan zelf ook meer over Fibromyalgie te willen 
weten en hiernaar op zoek te gaan op internet, door mee te gaan naar 
lotgenoten/avonden, erover te lezen of vragen te stellen. 

- Ruim 75% van de partners geven aan dat hun levens minder dan 25 % 
wordt beïnvloed door de FM van hun partner, en slechts 24% van de 
partners vindt dat hun sociale contacten minder zijn geworden door de 
FM van hun partner. 

- Merendeel van de partners vindt zichzelf zeer flexibel, hetgeen een zeer 
gewenst eigenschap is, omdat er in het leven van iemand met FM zeer 
geregeld schema’s zullen moeten worden aangepast. 
 

Uiteraard krijgt je ook verschillende meningen als een situatie word 
bekeken vanuit een verschillend perspectief.  
 

 

BEKIJK HET EENS VANUIT EEN 

ANDER PERPECTIEF…. 
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De 3 punten waarover duidelijk anders word gedacht door mensen met 
FM zelf en de partners van mensen met FM, worden hieronder nog 
besproken. 
 

- De vier hoofdsymptomen die door partners van mensen met FM worden 
genoemd, zijn pijn, vermoeidheid, slaapstoornissen en gedragsveran-
dering. Verminderde libido wordt bij de partners als minste van de 
symptomen benoemd, terwijl dit grote onzekerheid veroorzaakt bij 
mensen met Fibromyalgie. 
 

- Verrassend is dat, ten spijten van het feit dat ruim 30% van de partners 
aangeven geen sport, hobby of iets dat ze graag doen op te hoeven 
geven door hun partners FM, er een onverwachte gedeelde 2e plaats is  
door mensen die WEL vinden dat ze er veel voor op moeten geven.  

 

- Er is veel tegenstrijdigheid v.w.b. communicatie. Vrouwen met FM geven 
zelf aan er weinig met hun partners over te praten omdat ze niet willen 
“zeuren”. Echter, 88% van de partners van mensen met FM geven 
zichzelf een 8-10 voor communicatie! Als wij (mensen met FM) niet 
uitleggen hoe wij ons voelen, hoe kunnen anderen ons dan begrijpen of 
helpen? Open en eerlijke communicatie hierover is SUPER belangrijk ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

door Elske Gijbels-Schaap © 2013  

 


