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Veel Neder landers l i jden aan f ibromyalgie.  Alvorens de diagnose def in i t ief  kan
worden vastgesteld z i jn veel  medisch special isten bezocht en tal loze onderzoeken
gedaan. In tegenstel l ing tot  veel  andere landen is f ibromyalgie in ons land nog niet
of f ic ieel  erkend. Ook is de oorzaak nog steeds onduidel i jk .  Nick Steenkamp zocht ui t
welke behandel ingen er mogel i jk  z i jn en wat de invloed van voeding en leefst i j l  kan
zi jn op het ver loop van de klachten die bi j  f ibromyalgie horen.
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na tuurgeneeskund igen w i  j zen  b i  j  gewr ich tsp i jn

Y op een goed evenwicht tussen zuren en basen in

de voeding. Na de spijsvertering en de stofwisseling van

ons eten bl i j f t  er een zure of een basische rest over in

het l ichaam. Ons l ichaam streeft van nature naar een

basenoverschot. Een overschot aan zuren wordt uitge-

scheiden door de nieren, huid en longen. Zo bl i j f t  het

evenwicht constant. Als het l ichaam de zuren niet goed

kan afvoeren, wordt het teveel aan zuren afgestoten

naar spierweefsel,  pezen en de gewrichten. Dit kan

klachten geven, waaronder gewrichtspi jn. Om

die reden wordt het advies gegeven basisch

te eten. Een voedingsmiddel kan

een zuren- of een basenoverschot
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smaak; een zure citroen levert na vertering en stofwis-

sel ing een basenoverschot op. Het zegt ook niets over
gezond of ongezond. Zo zi jn vlees, vis, peulvruchten en

kaas zuurvormende maar heel gezonde voedingsmid

delen met belangri jke voedingsstoffen. Bi j  gewrichtspi jn

is het daarom belangri jk het evenwicht van de zuren en

basen in het I ichaam niet te veel te verstoren. Probeer

daarom de zuurvormende producten met mate te eten.

Door meer groente, rauwkost en íruit  (al lemaal basisch;

te eten, herstelt  het evenwicht snel ler. Van oudsher

wordt kruidenthee gedronken voor soepele gewrichten,

bi jvoorbeeld kruidenthee van berkenblad, heermoes, kat

tendoorn, jeneverbes, brandnetel en guldenroede. Goede

vetten zi jn van groot belang voor gezonde gewrichten.

Het is dan ook goed om die reden twee keer per week

vette vis te eten.

Pi jnbehandeling

In principe zi jn er geen medici jnen om f ibromyalgie te

genezen.  De hu isar ts  kan we l  p i ins t i l

lers of slaapmiddelen voorschri jven

tegen de klachten, hoewel het in

de prakti jk last ig is om de pi jn bi j
f ibromyalgie te st i l len met medi-

catie. Pi jnst i l lers halen hooguit

de  scherpe punt jes  van de
pijn weg. De huisarts

$ kan de volgende
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en voedlng
pijnstillers voorschrijven: Paracetamol (eventueel met

toevoeging van codeïne of cofíeine), Tramadol of ont-

stekingsremmende pijnstillers (NSAID's). Acupunctuur

kan ook worden ingezet tegen de pijn, maar fibromyal-

giepatiënten vinden deze behandeling vaak moeilijk te

verdragen.

Behandeling psychische klachten

Veel mensen met fibromyalgie worden moedeloos,

voelen zich neerslachtig of zelfs depressief. Dit kan het

directe gevolg zijn van het voortdurende onwel zijn, maar

onderzoekers hebben ook ontdekt dat fibromyalgie neer-

slachtigheid en depressiviteit kan veroorzaken. Sommige

artsen schrijven dan ook antidepressiva voor. Er is aange-

toond dat ze werken voor sommige mensen met psychi-

sche klachten bij fibromyalgie. Twee andere belangrijke

symptomen van fibromyalgie zijn vermoeidheid en

slaapproblemen. Ook deze klachten kunnen uw leven

behoorlijk op zijn kop zetten en u enorm storen in uw

dagelijks ieven. Al deze problemen leiden ook tot vragen

hoe met de ziekte om te gaan en daarom kunt u ook hulp

krijgen van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker,

psycholoog of psychotherapeut. Ze helpen u de situatie te

accepteren en geven handvatten bij het omgaan met uw

klachten. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een voor-

beeld van psychotherapie die kan worden gevolgd.

Alternatieve therapieën voor fibromyalgie

Naast het gebruik van conventionele en complementaire

medicijnen, kunnen andere paden worden ingeslagen.

Voorbeelden zijn alternatieve therapieèn zoals Bowen

therapie, shiatsu-massage en accupunctuur. In het vorige

nummer van FES Magazine stond een uitgebreid arti-

kel over floaten, dat ook heilzaam schijnt te zijn. Ook

steungroepen kunnen helpen. Het is nuttig om te weten

dat er mensen zijn die lijden aan hetzelfde probleem.

En ten slotte: veel aspecten van fibromyalgie lijken op

het post-virale vermoeidheidssyndroom of ME (Myal'

gische Encephalomyelitis)- een aandoening waarbij het

immuunsysteem zwak is en niet in staat om virussen,

zoals de veroorzakers van verkoudheid en griep te bestrij-

den. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een

goede weerstand.

Negen tips voor voeding en leefstiil bij

Fibromyalgie
De oorzaak van fibromyalgie is nog onbekend, maar de

klachten die optreden hebben vaak met meerdere oÍgaan-

systemên te maken. Zo kan een verstoorde darmwerking

een grote factor zijn die klachten verergert. Het kan daar-

om raadzaam zijn een ontlastingsonderzoek te laten doen

om eventuele verstoringen in de darmflora en belasting

met schimmels en oarasieten te achterhalen. De darm

zelf werkt weer nauw samen met het immuunsysteem
en de lever. Al deze organen hebben er baat bij als je ze de
juiste voeding aanlevert.

Zorg voor uw darmen

Een goede darmwerking is van essentieel belang

voor de gezondheid. In de darmen worden voe-

dingsstoffen omgezet en opgenomen zodat alle

cellen in het lichaam daar gebruik van kunnen maken.

Een goede vertering is heel belangrijk. Die vertering hoeft

men gelukkig niet alleen te doen. In de darmen bevinden

zich miljoenen darmbacterièn die helpen het voedsel wat

u eet om te zetten. Ook communiceren deze bacteriën met

het immuunsysteem en voorzien ze de darmwand van

voeding. Af en toe een kuur met probiotica helpt om de

darmflora gezond te houden. Verder kan het raadzaam zijn

gluten en lectinen (in bonen en peulvruchten) te vermij-

den. Deze stofies kunnen de darmwand irriteren en een

immuunreactie uitlokken. Glutenvrij eten is niet moeilijk,

zo zijn er genoeg glutenvrije granen zoals quinoa, amarant,

haver en boekweit.

Vermiid gifstoffen

Het lichaam heeft zijn handen vol aan zijn

eigen afualstoffen en kan die van buitenaf niet

gebruiken. Vermijd suiker wat gifstof nummer

één is en verder nicotine, alcohol en eten uit pakjes en zak-
jes; dit staat bol van de smaakversterkers en E-nummers.
Drink koffie met mate, niet meer dan twee kopjes per dag.
En: houd uw denk- en leefwereld ook zo vrij mogelijk van
nesativiteit.

Eet zo basisch mogeliik
Dageliiks worden bij normale processen in het
lichaam zogenaamde zure
afvalstoffen gevormd.

Ook zorgt bepaalde voeding
zoals granen, vlees, vis en
eieren na vertering voor
een zure rest. Dat is op
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De darmen, het

al deze organen

juiste voeding aanlevert.

rmmuunsysteem en de lever;

hebben er baat  b i j  a ls je ze de

het l ichaam heeft al ler lei manieren om met deze zure
afvalstoífen om te gaan. Zo kan het lichaam deze stoffen
met behulp van basische mineralen neutral iseren. Het
vermoeden bestaat dat bi j  f ibromyalgie melkzuur uit  de
spieren moeil i jker wordt afgevoerd, waardoor pi jn en st i j f
heid ontstaan. Een extra belasting dus met zuren. Door zo
basisch mogeli jk te eten ondersteunt dit  het l ichaam om
die afvalstoffen afte voeren. Groenten en fruit  zi jn basisch,
maak deze dan ook tot de basis van uw dieet. probeer om
zo'n 4oo à 5oo gram groenten per dag te eten. Vul uw voe-
ding verder aan met superbasische algen zoals spiruhna en
chlorel la.

Ondersteun de lever
De lever is gebaat bi j  voedingsmiddelen die
veel zwavel bevatten. Denk aan: uien, knoflook,
radi jsjes, broccol i ,  spruit jes, boerenkool en al le

andere koolsoorten, pompoen en waterkers. Gebruik deze
groenten regelmatig. Vul verder aan met verse gember en
kurkumawortel.

Zorg voor voldoende vocht
Voor iedereen is voldoende drinken belangri jk,
maar hebt u f ibromyalgie, dan helemaal. Met
voldoende drinken ondersteunt u het l ichaam

om afvalstoffen beter af te voeren. Water is een goede
keuze als basis. Drink daarnaast twee à drie koppen brand-
netelthee per dag. Verder zi jn groentesappen, kokoswarer,
water met spirul ina en chlorel la en groene smoothies
goede opties, deze zljn allen basisch.

Versterk het immuunsysteem
Alle soorten paddenstoelen hebben een gunstig
effect op het immuunsysteem. Gebruik regel-
matig shiitake, reishi, champignons

en andere paddenstoelen in gerechten
Andere immuunboosters zi jn:
kiemen zoals tuinkers en
broccol ikiemen, citroen,
gember, waterkers en
bi jenpollen.

Verminder stress
Bij  chronische stress raakt de hormoonhuishou
ding in het l ichaam ontregeld. Er is geen enkel
orgaan waar stress, als het voortduurt, qeen

effect op heeft. Vooral bij flbromyalgie kan het de pijn-
klachten enorm veÍergeren. Zoek naar manieren die stress
te verlagen. Dat kan voor iedereen weer anders ztjn. Zokan
een goed gesprek met een vriend ofvriendin al stressverla
gend werken.

Zorg voor de iuiste omstandigheden om
goed te slapen
Tijdens de slaap herstelt  het l ichaam en wordt
er groeihormoon aangemaakt. Een verstoorde

slaap, wat veel voorkomt bi i  f ibromyalgie, ontregelt al ler lei
herstelsystemen waardoor vervolgens pi jnklachten ont
staan. Eet voor een goede slaap na 2o.oo uur's avonds niet
meer. Dim de I ichten en gebruik kaarsl icht, hierdoor wordt
de melatonineproductie op gang gebracht. Maak een vast
slaapritueel en ga van de dag rustig de avond en nacht in.
Slaap in een pikdonkere, koele kamer. Laten de gordi jnen
toch l icht door gebruik dan een slaapmasker.

Houd bloedsuikerspiegel op peil
De hersenen functioneren het beste bi j  een
stabiele bloedsuikerspiegel. Schommelt de
bloedsuikerspiegel constant dan geeft dat een

stressreactie in het l ichaam met al le stresshormonen die
daarbi j  horen. Deze cascade kan men missen als kiespi jn.
Suiker en witmeelproducten laten de bloedsuikerspiegel
schommelen. Maar ook tarweproducten zoals volkoren-
brood doen dit .  Je hebt dan twee uur na het eten alweer
honger, voelt je l icht in je hoofd, tr i l ler ig, missel i jk en
emotioneel of agressieí Eiwitten uit  vlees, vis en eieren en
avocado's en vetten uit  vis en noten verzadigen en houden
de bloedsuikerspiegel op pei l .  Verder is kokosolie een van
de beste middelen om de bloedsuikerspiegel te stabi l iseren,
dat kan door driemaal per dag een halve eetlepel extra vir
gin kokosolie in te nemen. I
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