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Introductie
 
Er is vaak veel verwarring en onduidelijkheid over fibromyalgie en de mogelijke 
behandeling hiervan. In deze zorgwijzer vindt u informatie over fibromyalgie en de 
verschillende behandelmogelijkheden, maar ook adviezen, tips en ervaringen van 
anderen die u ondersteunen bij het omgaan met deze aandoening. De zorgwijzer is 
een hulpmiddel om de (eventuele) gevolgen van fibromyalgie in het dagelijks leven 
zoveel mogelijk te beperken.  

Voor wie is de zorgwijzer bedoeld?
De zorgwijzer is bedoeld voor mensen met fibromyalgie. Maar de zorgwijzer kan ook uw 
directe omgeving en zorgverleners helpen om uw klachten beter te begrijpen en u zo goed 
mogelijk te begeleiden.

Wat staat er in deze zorgwijzer?
In deze zorgwijzer staat informatie over de aandoening fibromyalgie gebaseerd  
op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ook worden er verschillende 
- wetenschappelijk onderbouwde - behandelingen voor fibromyalgie beschreven, zoals 
oefentherapie en cognitieve gedragstherapie. Hoe u zèlf kunt omgaan met (de gevolgen 
van) fibromyalgie staat ook beschreven. U krijgt handige tips en adviezen over bijvoorbeeld 
bewegen en het communiceren over uw aandoening.
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Wat is fibromyalgie?
Over fibromyalgie bestaan veel verschillende inzichten bij zorgverleners en andere 
deskundigen. Dit kan tot verwarring en onzekerheid leiden bij mensen die direct 
of indirect met fibromyalgie te maken krijgen. Vaak weten zij niet wie zij moeten 
geloven of bij wie zij betrouwbare hulp kunnen zoeken voor hun probleem.

Fibromyalgie wordt gerekend tot de Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 
Klachten (SOLK). Dit betekent dat er al langer lichamelijk klachten zijn, waarvoor artsen 
geen ziekteoorzaak kunnen vinden. Mensen met fibromyalgie kunnen veel verschillende 
lichamelijke klachten hebben. Deze komen vaak voor in combinatie voor met psychische 
klachten. 

Fibromyalgie wordt gekenmerkt door een veranderde pijnverwerking. Mensen met 
fibromyalgie zijn niet kleinzerig, maar zij hebben eerder en/of meer pijn. Dit is te merken 
aan de gevoeligheid voor gewone aanrakingen, het langer duren van pijn en het uitstralen 
van de pijn over een groter gebied.

De pijn en andere klachten komen bij fibromyalgie dus niet door een lichamelijke afwijking. 
Fibromyalgie leidt ook niet tot andere aandoeningen, schade in het lichaam of een korter 
leven. Fibromyalgie is dus geen gevaarlijke aandoening. Maar mensen met fibromyalgie 
kunnen er wel heel veel last van hebben en een slechte kwaliteit van leven ervaren.  
Soms kan iemands leven door de klachten helemaal veranderen. Fibromyalgie kan op alle 
leeftijden optreden en komt vaker bij vrouwen voor dan bij mannen.
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Klachten en beloop
Mensen met fibromyalgie hebben naast pijn in het hele lichaam ook andere klachten. 
Juist het vóórkomen van andere klachten naast de pijn is kenmerkend voor fibromyalgie.  
De klachten treden meestal geleidelijk op. Veel voorkomende klachten zijn:
• pijn en stijfheid van de spieren en de aanhechtingen van de pezen op de botten
• vermoeidheid
• een niet verkwikkende slaap 
• hoofdpijn
• duizeligheid
• concentratiestoornissen en vergeetachtigheid 
• tintelend gevoel
• gevoel van krachtsverlies en onhandigheid
• overgevoeligheid voor kou
• prikkelbare darm
• wisselende stemming

Vooruitzicht
Niet iedereen heeft evenveel klachten. De klachten kunnen erger worden en er kunnen 
klachten bijkomen, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Bij een deel van de mensen nemen 
de klachten weer af of gaan deze zelfs helemaal over. Het is dus zeker niet juist om te 
denken dat mensen met fibromyalgie uiteindelijk in een rolstoel terechtkomen. Ook met 
fibromyalgie kunt u een zinvol en kwalitatief goed leven leiden.

Fleur (29 jaar)
Ik heb fibromyalgie en dat vind ik wel hinderlijk. Maar als ik een beetje bewust blijf nadenken 
bij wat ik doe, is het ook niet méér dan hinderlijk. Het is er natuurlijk wel, maar het staat 
zeker niet op de voorgrond bij wat ik doe of bij wie ik ben.  
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Wat is de oorzaak van fibromyalgie?
Er is al veel onderzoek verricht naar de oorzaken van fibromyalgie. Er zijn al vele stukjes van 
de puzzel gevonden. Er missen ook nog stukjes en het is niet duidelijk hoe de gevonden 
stukjes in elkaar passen. Men gaat ervan uit dat de klachten ontstaan door een samenspel 
van lichamelijke factoren, psychische factoren en omgevingsfactoren.

Er zijn factoren die vooral een rol spelen bij het ontstaan van de klachten en er zijn factoren 
die vooral een rol spelen bij het versterken en het laten voortduren van de klachten.

Enkele mogelijke factoren voor het ontstaan van de klachten zijn:

• Een erfelijke aanleg speelt voor een klein deel mee bij het ontstaan van fibromyalgie. 
In sommige families komt opvallend vaak fibromyalgie voor, maar het kan ook zo zijn dat 
u de enige in uw familie bent met fibromyalgie. Het is beslist niet zo dat de kinderen van 
iemand met fibromyalgie ook deze klachten zullen krijgen.

• Slechte slaapkwaliteit. De klachten kunnen optreden wanneer er een slaaptekort is 
of wanneer het dag-nachtritme verstoord is. Hoewel oorzaak en gevolg niet helemaal 
duidelijk is, speelt niet verkwikkende slaap een belangrijke rol bij fibromyalgie.

• Lichamelijk of psychisch geweld in de jeugd.

• Een verstoorde pijnverwerking. De verwerking van pijnprikkels door de zenuwen in het 
ruggenmerg en de hersenen is verstoord. Een kleine pijnprikkel kan zo ervaren worden als 
behoorlijke pijn. De volumeknop van de pijnprikkel staat als het ware te hoog. Dit wordt 
ook wel ‘centrale sensitisatie’ genoemd. 

• Psychische stress. Bijvoorbeeld door een heftige emotionele gebeurtenis, of juist door de 
beslommeringen van het dagelijkse leven.
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• Aanwezigheid van een specifiek type zenuwvezels in de huid. Hierover bestaat nog 
discussie. Het is nog niet duidelijk of de grote hoeveelheid van deze zenuwvezels (die een 
rol spelen bij het optreden van pijn) een oorzaak zou kunnen zijn van de klachten. Of dat 
het mogelijk het gevolg is van de klachten.

Factoren die de klachten kunnen laten voortduren en versterken, zijn de volgende:

• Aandacht voor pijnklachten. Als mensen geen goede verklaring hebben voor de pijn 
worden ze extra alert en geven ze meer aandacht aan de pijn om zeker te zijn dat niets 
ernstigs gebeurt. Hoe meer iemand zich richt op pijn, hoe sterker die gevoeld wordt. 
Terwijl afleiding juist ervoor zorgt dat pijn als minder heftig wordt beleefd.

• Doemdenken. Wanneer de klachten - ondanks diverse behandelingen - niet overgaan, kan 
dit leiden tot doemgedachten (“Het komt nooit meer goed”, “Ik houd altijd pijn”, “Ik ben 
altijd moe”). Door deze doemgedachten kunnen de pijn en andere klachten juist als erger 
beleefd worden.

• Vermijden van activiteiten. Door angst voor (meer) klachten of onzekerheid wat wel 
en wat niet mag, vermijden mensen met pijnklachten situaties die de pijn kunnen 
opwekken of verergeren. Zoals inspanning of bepaalde bewegingen. Hierdoor neemt 
de conditie af en ontstaat er een neerwaartse spiraal. Het vermijden van (sociale) 
activiteiten zorgt dat de wereld kleiner wordt en dat er minder afleiding is.

• Overbelasting. Mensen met fibromyalgie kunnen ook overactief worden om de pijn en 
vermoeidheid te verdringen. Ook dit kan tot meer klachten leiden. 

Aan een deel van de hierboven genoemde factoren valt niets te veranderen en daar heeft 
u geen invloed op. Andere factoren kunt u wel beïnvloeden, zoals het verbeteren van uw 
lichamelijke conditie. U kunt leren om zo goed mogelijk met de klachten van fibromyalgie 
om te gaan. De zorgwijzer kan u hierbij ondersteunen. 
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Gevolgen
De klachten van fibromyalgie komen niet door schade aan het lichaam en leiden ook niet 
tot schade. Toch kan de aandoening wel een grote invloed hebben op het dagelijks leven: 
gezinsleven, relatie en seksualiteit, sociale contacten, werk, vrije tijd en hobby’s. Dat wat 
iemand aankan, zowel lichamelijk als mentaal (de belastbaarheid), kan telkens weer anders 
zijn. Fibromyalgie kan ook een negatieve invloed hebben op de stemming. Zo kan er verdriet 
zijn over het verlies van mogelijkheden en onzekerheid over de toekomst.

Niet voor iedereen zijn de gevolgen even groot. Voor een deel van de mensen is de 
ongerustheid over de klachten en het niet meer goed kunnen meedraaien in de 
maatschappij een reden om hulp te zoeken. 

Het stellen van de diagnose
Vaak hebben mensen met fibromyalgie al veel langer klachten voordat zij hulp zoeken bij 
hun huisarts. Wanneer er twijfel over de diagnose bestaat, verwijst de huisarts door naar 
een specialist. Bijvoorbeeld naar een reumatoloog, omdat de klachten bij fibromyalgie sterk 
lijken op die bij reumatische aandoeningen. De reumatoloog luistert goed naar het verhaal, 
stelt gerichte vragen en doet een lichamelijk onderzoek. Daarna kan de reumatoloog (met 
grote zekerheid) zeggen of iemand wel of niet fibromyalgie heeft.

Als het toch niet helemaal duidelijk is of iemand fibromyalgie heeft, kan nog 
bloedonderzoek gedaan worden of röntgenfoto’s gemaakt worden. Meestal is dit niet 
nodig. Bij fibromyalgie worden geen vreemde dingen (afwijkingen) in het bloed of op 
röntgenfoto’s gevonden. Wanneer die wel gevonden worden, heeft men dus een ander 
probleem met de gezondheid.
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Behandeling
Wanneer het zeker is dat u fibromyalgie heeft, zoeken de huisarts, de reumatoloog of 
andere zorgverleners samen met u naar de beste behandeling. Verder in de zorgwijzer 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende behandelingen.

Sommige mensen met fibromyalgie vinden het genoeg om te weten dat er geen 
lichamelijke afwijking is gevonden. Zij kunnen goed functioneren met hun fibromyalgie. 
Anderen hebben hier in meer of mindere mate hulp bij nodig, variërend van praktische tips 
en adviezen tot een intensieve behandeling door een team van behandelaars.

Yvonne (37 jaar)
Ik vind het prettig dat ik met extra informatie beter kan uitleggen wat fibromyalgie is. 
Aan mijn omgeving, maar eigenlijk ook aan mezelf.
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Fibromyalgie, en nu?
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende wetenschappelijk 
onderbouwde behandelingen en wat deze inhouden. Daarnaast vindt u in dit 
hoofdstuk een overzicht van de meest voorkomende behandelaars van fibromyalgie, 
wat de functie inhoudt en hoe u zich het beste kunt voorbereiden op een gesprek 
met de zorgverlener.

Welke behandelmogelijkheden zijn er?
Er is geen volledige medische oplossing voor de klachten. De behandeling richt zich - naast 
soms tijdelijke ondersteuning met medicijnen - dan ook op het leren omgaan met de 
klachten en gevolgen van fibromyalgie in uw dagelijkse leven (zie illustratie links).  
U gaat daarbij op zoek naar hoe u naar tevredenheid kunt functioneren.

We maken onderscheid tussen de fibromyalgieklachten en de negatieve gevolgen die 
hierdoor kunnen ontstaan (en die op hun beurt weer negatieve invloed kunnen hebben op 
de fibromyalgieklachten). Zo kan fibromyalgie invloed hebben op slaap, maar slecht slapen 
beïnvloedt ook weer de klachten van de fibromyalgie.

Fibromyalgieklachten zijn klachten die direct veroorzaakt worden door fibromyalgie, zoals 
pijn en vermoeidheid. Met negatieve gevolgen van fibromyalgie bedoelen we lichamelijke 
klachten of stemmingsklachten die ontstaan als gevolg van of als reactie op fibromyalgie. 
U kunt denken aan verslechtering van de conditie, niet goed meer kunnen meedoen aan 
activiteiten of spanningen omdat u het werk niet goed volhoudt. Deze gevolgen kunnen op 
hun beurt ook een negatieve invloed hebben op de fibromyalgieklachten, wat kan leiden 
tot een vicieuze cirkel.
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Aan de klachten die direct het gevolg zijn van fibromyalgie kunt u weinig doen. De gevolgen 
van uw fibromyalgieklachten kunt u echter wel beperken door er zelf actief aan te werken. 
Dat kan met leefstijladviezen en tips die in deze zorgwijzer worden genoemd. Wanneer 
u deze gevolgen kunt verminderen, voelt u zich minder machteloos en kunt u beter 
functioneren. Ook met uw klachten. 

Sommige mensen vinden zelf een manier om met hun klachten om te gaan. Andere 
mensen hebben (tijdelijk) ondersteuning van een zorgverlener nodig.

Een behandeling door een zorgverlener kan bestaan uit de volgende elementen:
• Het geven van informatie over de aandoening, leefstijladviezen en tips.
• Het leren onderhouden van uw beweeglijkheid.
• Het leren vermijden van periodes van overbelasting of onderbelasting. 
• Het stap voor stap leren verbeteren van uw lichamelijke conditie en de hoeveelheid 

activiteiten die u doet op een dag. 
• Het leren verdelen van uw energie (evenwicht tussen inspanning en ontspanning).
• Leren omgaan met stress.

U kunt leren omgaan met fibromyalgie door bijvoorbeeld:
• Leefstijladviezen 
• Oefentherapie 
• Cognitieve gedragstherapie
• Combinatie van oefentherapie en cognitieve gedragstherapie (teamzorg)

Tip!

Eline (19 jaar) 
Een leven zonder pijn is misschien geen optie, een geweldig leven mét pijn is dat zeker wel!
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De behandeling van fibromyalgie ziet er voor iedereen anders uit, omdat de klachten en 
persoonlijke omstandigheden van iedereen ook anders zijn. Welke behandeling het beste 
bij u past, is afhankelijk van welke klachten u heeft en hoe erg ernstig die klachten zijn. 
Ook uw ervaringen met eerdere behandelingen en het effect daarvan spelen een rol, net als 
de doelen die u samen met uw zorgverlener opstelt. 
De zorg voor mensen met fibromyalgie is in stappen opgebouwd: 

1. Eerst kijkt u samen met uw zorgverlener of u voldoende heeft aan voorlichting en 
leefstijladviezen.

2. Als u meer nodig heeft, kunt u in overleg met uw zorgverlener tijdelijk ondersteunende 
medicatie krijgen en worden doorverwezen voor oefentherapie en/of cognitieve 
gedragstherapie.

3. Tot slot kunt u teamzorg (in een gespecialiseerd centrum) overwegen. Dit is een 
uitgebreide combinatie van verschillende vormen van oefentherapie en cognitieve 
gedragstherapie. 

1. Voorlichting en 
leefstijladviezen

2. Oefentherapie 
en/of cognitieve 
gedragstherapie, 
en ondersteunende 
medicatie

3. Teamzorg
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Voorlichting en leefstijladviezen
Juiste voorlichting krijgen is belangrijk. Als u goed op de hoogte bent van fibromyalgie, 
begrijpt u beter waarom u bepaalde leefstijladviezen krijgt. Dit helpt u om zelf de regie 
te houden in het omgaan met uw klachten. U werkt zelfstandig aan het stap voor stap 
opbouwen van uw conditie en activiteiten, het verdelen van uw energie over de dag en aan 
veranderingen in uw leefstijl. Dit wordt zelfmanagement genoemd. Zelfmanagement is 
belangrijk omdat het uitgaat van wat u zelf aan de gevolgen van fibromyalgie kunt doen. 

Oefentherapie
Met oefentherapie leert u uw energie zo 
goed mogelijk te gebruiken. Ook leert 
u ontspanningsoefeningen en werkt u 
aan het verbeteren van uw lichamelijke 
conditie. Een fysiotherapeut geeft de 
oefentherapie.

 
Cognitieve gedragstherapie
Bij cognitieve gedragstherapie krijgt 
u informatie en uitleg over welke 
factoren de pijn erger en juist minder erg 
maken. U leert deze factoren bij uzelf te 
herkennen en zo nodig te veranderen. 
Voor het volgen van deze therapie, die 
door een psycholoog wordt gegeven, 
heeft u een verwijzing van uw huisarts 
nodig.
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Combinatie van oefentherapie en cognitieve gedragstherapie
Behandelingen in een gespecialiseerde centrum bestaan meestal uit een combinatie van 
intensieve oefentherapie en cognitieve gedragstherapie. Deze behandelingen worden vaak 
in groepsverband gegeven. U leert met name om te gaan met de klachten, het zoeken naar 
evenwicht tussen inspanning en ontspanning, het communiceren met de omgeving, het 
stapsgewijs opbouwen van activiteiten en het maken van een toekomstplan. Vaak zijn 
verschillende zorgverleners betrokken bij de behandeling, zoals een arts, fysiotherapeut, 
maatschappelijk werker en psycholoog. 

Medicijnen
Medicijnen kunnen enig effect hebben. Een deel van de mensen met fibromyalgie gebruikt 
pijnstillers die zij zelf bij een drogist hebben gekocht, of die hun arts heeft voorgeschreven. 
Bijvoorbeeld paracetamol, ontstekingsremmende pijnstillers als ibuprofen, naprosyne of 
morfine-achtige middelen. Deze pijnstillers werken (vrijwel) niet bij fibromyalgie.  
Een uitzondering is de pijnstiller tramadol, die bij een deel van de mensen met fibromyalgie 
wel enige verlichting kan geven. Een nadeel van tramadol is dat veel mensen er slecht 
tegen kunnen. Zij krijgen last van sufheid, duizeligheid en/of misselijkheid.  

Veel mensen met fibromyalgie gebruiken één of meerdere van de genoemde pijnstillers.  
Zij hopen dat het de ‘scherpe kantjes’ van de pijn afhaalt. De effecten zijn echter gering, 
en als u deze medicijnen lang gebruikt, kan dat nadelige gevolgen voor uw gezondheid 
hebben. Daarom wordt geadviseerd deze medicijnen niet (meer) te gebruiken.
 
Heeft u veel verschillende en zeer intense klachten? En heeft u ook slaapproblemen of 
stemmingsproblemen? Dan kan ervoor worden gekozen om ter ondersteuning van andere 
behandelingen (bijvoorbeeld oefentherapie) te starten met medicijnen die in het centrale 
zenuwstelsel werken, zoals amitriptyline (Tryptizol), duloxetine (Cymbalta) en pregabaline 
(Lyrica). Uit onderzoek is gebleken dat de pijn door deze medicijnen bij een beperkt aantal 
mensen kan afnemen. Ook kunnen deze medicijnen de kwaliteit van de slaap en de 
stemming verbeteren, waardoor mensen weer beter kunnen functioneren. Deze positieve 

Brigitte (45 jaar) 
Ik leer elke dag van de dag ervoor. Dan weet ik weer beter hoe ik dingen anders wil aanpakken.
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effecten zijn aangetoond voor een periode van 12 tot 24 weken, maar niet voor langer 
gebruik. Een nadeel van deze medicijnen is dat ze bij sommige mensen niet werken of 
bijwerkingen geven.

Overleg daarom altijd goed met uw arts wat voor u de voor- en nadelen van een 
behandeling met deze medicijnen zouden kunnen zijn.

Er zijn veel andere medicijnen die zijn of worden onderzocht voor fibromyalgie, zoals 
medicinale cannabis, naltrexone, sodiumoxybate, milnacipran, agomelatine, quetiapine 
en mirtazapine. Voor al deze middelen geldt dat ze of niet effectief (genoeg) zijn, of dat de 
bijwerkingen niet opwegen tegen de voordelen.
 

Beslissingen over uw medicijngebruik neemt u altijd samen met uw zorgverlener. 
Overleg altijd wanneer u met een bepaalde pijnstiller wilt beginnen of stoppen.

Uw arts kan u vertellen:
• Of een medicijn voor u kan werken.
• Hoe u het medicijn het beste kunt gebruiken.
• Hoeveel en hoe vaak u dit medicijn kunt gebruiken.
• Hoe u een medicijn het beste kunt afbouwen.

Tip!
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Alternatieve behandeling 
Er zijn veel vormen van aanvullende behandelingen, ofwel alternatieve geneeswijzen. 
Diverse fora op internet prijzen die alternatieve behandelingen aan. De meest bekende zijn 
acupunctuur, homeopathie, chiropractie en de antroposofisch arts of natuurgeneeskundig 
arts. In de praktijk blijkt dat alternatieve therapieën soms gebruikt worden naast 
reguliere behandelingen; als aanvulling of ondersteuning op de behandeling bij de dokter, 
fysiotherapeut of andere reguliere zorgverleners. 

Reguliere zorgverleners staan vaak kritisch tegenover alternatieve geneeswijzen, omdat 
er geen bewijs is dat het werkt. Maar ze wijzen het niet zonder meer af. Bespreek een 
alternatieve behandeling altijd met uw arts. Daarnaast is het belangrijk dat u zelf kritisch 
beoordeelt of de alternatieve behandeling u oplevert wat u ervan verwachtte, en of u het 
de investering waard vindt. 

Alternatieve medicijnen
Op het internet, door drogisterijen, vitaminewinkels en praktijken van alternatieve 
geneeskunde worden veel alternatieve medicijnen en preparaten aangeboden 
die zouden helpen bij fibromyalgie. Bijvoorbeeld homeopathische medicijnen en 
vitaminesupplementen. Deze zijn nooit goed onderzocht op hun werkzaamheid of 
mogelijke schadelijke bijwerkingen. Uitzonderingen hierop zijn vitamine D en Q10; 
deze helpen wellicht tegen pijn en lijken veilig. 

Vaak wordt over alternatieve medicijnen (en alternatieve behandelingen) ook beweerd dat 
ze wetenschappelijk zijn bewezen, terwijl dit niet zo is. Bespreek het eventuele gebruik van 
deze middelen altijd met een arts of apotheker. Zij informeren u graag.

Voeding
Er zijn geen speciale dieetadviezen voor mensen met fibromyalgie. Het eten of juist het 
vermijden van bepaalde voedingsstoffen heeft geen invloed op de klachten. Wel is bekend 
dat bij overgewicht afvallen een positief effect heeft op de klachten. 
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Zorgverleners
Het is belangrijk dat u weet bij welke zorgverlener u terecht kunt voor een bepaalde 
behandeling of vraag. Met de term ‘zorgverlener’ wordt hier iedere deskundige bedoeld, 
die betrokken is bij de behandeling van mensen met fibromyalgie. Denk aan huisartsen, 
fysiotherapeuten, oefentherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en 
reumatologen. Uw huisarts kan u adviseren welke zorgverlener het beste past bij uw 
situatie. Als u wilt weten of een behandeling wordt vergoed, kunt u dit navragen bij uw 
zorgverzekeraar. 

Huisarts
Met gezondheidsklachten gaat u altijd eerst naar de huisarts. Die luistert naar uw 
klachten, stelt een diagnose en informeert u over uw aandoening en de verschillende 
behandelmogelijkheden. Daarnaast kan de huisarts u verwijzen naar een medisch 
specialist (zoals de reumatoloog) en andere zorgverleners (zoals de fysiotherapeut of 
psycholoog). Ook kan de huisarts en/of de praktijkondersteuner u ondersteunen in het 
omgaan met fibromyalgie.

Fysiotherapeut 
De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van houding en beweging.  
De fysiotherapeut stimuleert beweeggedrag en ondersteunt u in het uitvoeren 
van activiteiten. Hij geeft adviezen en oefeningen om uw belastbaarheid en 
uithoudingsvermogen te vergroten en ondersteunt u bij uw zelfmanagement.
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Oefentherapeut (Cesar of Mensendieck)
De oefentherapeut behandelt mensen die klachten hebben gekregen door een verandering 
in de normale houding en de bewegingen van het lichaam.  
U krijgt inzicht in hoe uw lichaam reageert op pijn, (over)belasting en spanningen.  
De oefentherapeut geeft u voorlichting en oefeningen voor een zo goed mogelijke houding 
en bewegingsgewoontes.

Psychosomatisch fysiotherapeut of psychosomatisch oefentherapeut 
De psychosomatisch fysiotherapeut of psychosomatisch oefentherapeut is gespecialiseerd 
in het behandelen van pijn- en vermoeidheidsklachten die een relatie hebben met 
psychische en sociale problemen. Hij begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen 
inspanning en ontspanning, en tussen belasting en belastbaarheid.

Ergotherapeut
De ergotherapeut zoekt met u naar 
mogelijkheden om problemen 
op te lossen bij het uitvoeren van 
uw dagelijkse activiteiten, zoals 
werk en huishouden. Hij richt zich 
hierbij op energieverdeling en het 
anders uitvoeren van activiteiten. 
Ergotherapeuten staan bekend om 
hun deskundigheid op het gebied van 
hulpmiddelen en aanpassingen (in de 
woning). Maar dit is bij fibromyalgie 
niet aan de orde. 
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In deze zorgwijzer (pagina 52) vindt u verwijzingen naar een aantal websites 
met relevante informatie. Bijvoorbeeld over zorgverleners die zich verder hebben 
gespecialiseerd in de behandeling van mensen met fibromyalgie, maar ook over 
maatschappelijke participatie.

Tip!
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Psycholoog
De psycholoog behandelt psychologische problemen en/of begeleidt mensen bij het 
omgaan daarmee. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door cognitieve 
gedragstherapie. Hierdoor krijgt u meer inzicht in en grip op de gevolgen van fibromyalgie, 
zoals verdriet, angst, boosheid of frustratie. De psycholoog besteedt aandacht aan het 
verband tussen uw klachten, uw reactie op de klachten (gedachten, gevoelens, gedrag) 
en de gevolgen van die reacties. Ook kijkt hij samen met u naar wat u anders zou kunnen 
doen. 

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker ondersteunt mensen bij het omgaan met hun problemen. 
Daarbij heeft hij veel aandacht voor de wisselwerking met de sociale omgeving (relatie, 
gezin, werk). U krijgt inzicht in uw problemen en u leert nieuwe vaardigheden. Daardoor 
kunt u in de toekomst zelf uw problemen aanpakken / oplossen. 

Reumatoloog
De reumatoloog is een medisch specialist die mensen behandelt die zijn doorverwezen 
voor medische onderzoeken en de behandeling van reumatische ziekten. De behandeling 
van de reumatoloog kan bijvoorbeeld bestaan uit het adviseren over medicatie en het 
doorverwijzen naar teamzorg in een gespecialiseerd centrum. 

 
Reumaverpleegkundige 
De reumaverpleegkundige (ook wel reumaconsulent genoemd) is een verpleegkundige 
die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een reumatische aandoening. 
Meestal werken reumaverpleegkundigen in een ziekenhuis. Uw reumatoloog kan u naar 
hen verwijzen voor een (eenmalig) gesprek. Een reumaverpleegkundige geeft voorlichting 
en richt zich op het bevorderen van uw zelfmanagement (zoals energieverdeling of het 
opbouwen van activiteiten). De reumaverpleegkundige kan u ook doorverwijzen naar 
andere zorgverleners. 

Fi
br

om
ya

lg
ie

, e
n

 n
u

?

Teamzorg
Sommige instellingen (gezondheidscentra, ziekenhuizen en revalidatiecentra) bieden 
multidisciplinaire teamzorg. Dit wil zeggen dat een team van verschillende zorgverleners 
(disciplines) betrokken is bij de behandeling. Een multidisciplinair team bestaat meestal uit 
een reumatoloog of revalidatiearts, een reumaverpleegkundige, een fysiotherapeut en/of 
oefentherapeut, een ergotherapeut en een maatschappelijk werker en/of psycholoog. 
De multidisciplinaire behandeling voor mensen met fibromyalgie bestaat veelal uit 
een combinatie van oefentherapie en cognitieve gedragstherapie. Een reumatoloog of 
revalidatiearts kan u doorsturen voor een behandeling door een multidisciplinair team. 

Bedrijfsarts 
Een bedrijfsarts ondersteunt de werkgever bij het ziekteverzuim van zijn bedrijf en 
ondersteunt bij het begeleiden van een zieke werknemer terug naar het werk  
(re-integratie). De bedrijfsarts werkt bij voorkeur preventief. Dit houdt in dat de bedrijfsarts 
probeert gezondheidsschade te voorkomen of te beperken. De bedrijfsarts moet (onder 
andere) ingeschakeld worden bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers. 
Bedrijven zijn verplicht samen te werken met een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts is 
onafhankelijk en brengt een advies uit dat in het belang is van de gezondheid van de 
werknemer.
 

Vera (24 jaar)
Het helpt mij om te denken dat een dokter ook gewoon een mens is, dat hij ook eens zijn dag 
niet kan hebben en daarom onhandig kan reageren. Zo denken maakt me al meteen wat 
milder. 
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In gesprek met een zorgverlener 
Waarschijnlijk heeft u regelmatig contact (gehad) met zorgverleners, zoals een huisarts of 
fysiotherapeut. De meeste van hen heeft u zelf actief benaderd met uw vraag. Er zijn ook 
zorgverleners die belangrijke beslissingen moeten nemen die veel invloed hebben op uw 
dagelijks leven. Denk hierbij aan een bedrijfsarts of UWV-arts.

Niet iedere zorgverlener reageert hetzelfde op u en uw klachten. Het is belangrijk dat u 
voor uzelf weet wat u van een zorgverlener kunt verwachten. En hoe u uw eigen wensen 
goed duidelijk kunt maken. 

Tips voor een goed gesprek met een zorgverlener
Wat maakt iemand een goede zorgverlener? Waarschijnlijk is dat iemand die betrokken is, 
écht luistert en meedenkt. Veel zorgverleners proberen dit te doen, maar het sluit niet altijd 
aan bij wat u nodig heeft. Wat kunt u in dat geval zelf doen? 
Wanneer u goed voorbereid naar het gesprek gaat, voorkomt u dat u dingen vergeet te 
zeggen of te vragen. Want zo’n gesprek duurt vaak niet erg lang.

De volgende tips en adviezen kunnen u helpen bij de voorbereiding op uw bezoek aan een 
zorgverlener: 
 
- Heeft u een vraag? Noteer deze dan direct! Denk 

hierbij niet alleen aan uw klachten, maar ook 
aan uw wensen, behoeften en verwachtingen. 

- Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken en 
bespreek dit met uw zorgverlener. Wanneer u 
langer onder behandeling blijft, is het goed om 
de behandeling af en toe te evalueren. Voldoet 
het resultaat aan uw verwachtingen? Bespreek 
dingen die niet goed lopen.
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- Geef aan welke klachten u heeft en 
wat u van uw zorgverlener verwacht. 
Een zorgverlener kan niet altijd uw 
klacht oplossen en dat maakt hem 
soms onmachtig. De zorgverlener kan 
wel samen met u zoeken naar waar 
de klacht vandaan komt (hoort het 
bij fibromyalgie of niet?) en naar een 
manier van omgaan met deze klacht. 
Als u dit bespreekt met uw zorgverlener, 
geeft u daarmee ook aan dat u begrijpt 
dat uw zorgverlener geen kant en klare 
oplossing kan bieden. 

Geef aan wat u van uw zorgverlener nodig 
heeft. Bijvoorbeeld dat de zorgverlener goed 
luistert, zorgvuldig is of extra tijd neemt zodat 
u rustig uw verhaal kunt doen. Als u voor 
uzelf weet wat u nodig heeft, ga dan eens 
na of u dat duidelijk heeft gemaakt aan uw 
zorgverlener. Weet uw zorgverlener wat u 
belangrijk vindt? Communiceren over wat u 
zoekt in de zorgverlener kan veel duidelijkheid 
geven voor beide partijen.
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Mijn leven met fibromyalgie
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de mogelijke gevolgen van fibromyalgie 
voor uw lichamelijk en geestelijk welbevinden. Ook bieden we u tips om deze 
gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Lichamelijke gevolgen 
Fibromyalgie heeft invloed op uw lichamelijk functioneren. Door 
de klachten bent u misschien anders of minder gaan bewegen, of 
de vermoeidheid zorgt ervoor dat u niet zo actief bent als u graag 
zou willen zijn. U bent misschien minder gaan sporten, of het lukt 
minder goed om uw huishouden te doen op de manier zoals u dat 
vroeger deed. Veel mensen met fibromyalgie gaan door zolang het 

gaat en nemen rust als het echt niet meer gaat. Zodra het weer wat beter gaat, gaan ze 
er weer met nieuwe moed tegenaan totdat het niet meer gaat. Dit heet een patroon van 
hollen of stilstaan.
 
Veel mensen met fibromyalgie herkennen zich in een patroon van hollen of stilstaan. 
Dat ziet er zo uit:
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Slechte dag

Goede dag

Tot slot: soms levert een open gesprek niet het gewenste resultaat op, en kunt u tot de 
conclusie komen dat u liever een andere zorgverlener zoekt. Dat mag! Met een frisse start 
werkt het soms beter. 

Tips voor gesprek met uw zorgverlener 
• Heeft u een vraag? Noteer deze dan direct! 
• Wat zijn uw wensen en verwachtingen ten aanzien van uw zorgverlener?
• Wat wilt u met het gesprek met uw zorgverlener bereiken?
• Wat wilt u met de behandeling bereiken? Voldoet deze aan uw verwachtingen?
• Boek een dubbele consulttijd bij de huisarts.

Tip!
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Slechte dag

Goede dag

Wanneer mensen een patroon van hollen of stilstaan hebben, nemen op lange termijn de 
reserves af. De pieken worden minder hoog en de dalen worden dieper. Het komt erop neer 
dat uw lichamelijke belastbaarheid minder wordt. Dit heeft invloed op allerlei dagelijkse 
activiteiten die lichamelijke inspanning kosten, zoals (huishoudelijk) werk of spelen met de 
kinderen. 

Wanneer u langere tijd een patroon van hollen of stilstaan heeft, wordt uw lichamelijke 
belastbaarheid minder.
Dat ziet er zo uit:

Het is daarom belangrijk om dit patroon te doorbreken. Daarvoor moet u de activiteiten 
gelijkmatiger verdelen over de dag en week. Dit kunt u doen door het maken van een 
planning waarbij u inspannende activiteiten afwisselt met activiteiten die minder 
inspanning kosten, ontspanning bieden of energie geven. Het is belangrijk dat u zowel 
op de goede als op de mindere dagen vasthoudt aan uw planning. Op die manier kunt u 
reserves opbouwen om vervolgens uw activiteiten stap voor stap op te bouwen naar het 
gewenste niveau.
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Een gelijkmatige dagindeling zorgt voor balans, waardoor uw belastbaarheid weer wordt 
opgebouwd. 
Dat ziet er zo uit:

Emoties
Fibromyalgie kan invloed hebben op uw stemming. De klachten 
kunnen leiden tot frustratie of u wordt er verdrietig van. 
Sommige mensen krijgen depressieve gevoelens. Dit merkt u 
bijvoorbeeld doordat u: minder zin heeft in dingen die u normaal 
leuk vindt om te doen, een gevoel van onvrede ervaart, slecht 
kunt concentreren en weinig energie heeft. Dat raakt u en vaak 
ook de mensen om u heen. 

Sommige mensen vinden het moeilijk om hun emoties te uiten. Of ze zijn niet gewend 
erover te praten. Praten over wat u bezig houdt, kan een positief effect hebben op uw 
stemming. In een dergelijk gesprek kan de ander u opbeuren of misschien u een invalshoek 
laten zien die u zelf nooit had bedacht. Probeer eens te praten met iemand waarbij u zich 
veilig voelt. Uw partner, uw moeder, een goede vriend(in) of uw huisarts. 

Goede dag

Slechte dag
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Stress van het dagelijks leven kan uw klachten erger maken. Ook het hebben van 
fibromyalgie kan stress opleveren. Stress kan namelijk een hogere spierspanning geven, wat 
uw klachten erger maakt. Stress kan er ook voor zorgen dat u slechter slaapt. Dat werkt ook 
door op uw klachten. U kunt hierdoor in een neerwaartse spiraal belanden. 

Fibromyalgie kan leiden tot een sombere stemming. Een sombere stemming betekent 
dat u minder zin heeft om dingen te ondernemen. Blijf toch dingen ondernemen, ook al 
heeft u soms geen zin. Zoek iets op waar u 
plezier aan beleeft; ga er op uit, zoek contact 
met vrienden of kies een leuke hobby. Zo 
doorbreekt u uw sombere stemming en 
lusteloosheid.

Wat zou u doen als u zich beter zou voelen? 
Zou u de radio aanzetten en meezingen? Zou 
u de tuin in gaan om te genieten van alle 
mooie planten? Probeer dit eens, ondanks 
dat u er misschien niet in de juiste stemming 
voor bent. Zet de radio eens aan en zing mee. 
Of loop de tuin eens in. U zult merken dat dit 
uw stemming positief beïnvloedt.

Natuurlijk zijn dit de kleine dingen die u zelf kunt doen. Soms is het moeilijk om een 
sombere stemming te doorbreken en lukt het u niet zelf. In dat geval kunt u het beste 
professionele hulp zoeken. Uw huisarts kan u daarbij adviseren. 
 

Ga dingen doen die u leuk vindt en houd deze vol.Tip!
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Slapen
Veel mensen met fibromyalgie slapen slechter en worden 
niet uitgerust wakker. Soms houdt de pijn mensen uit de 
slaap, soms komt het door piekeren en soms is het niet 
helemaal duidelijk waarom u niet goed slaapt. Doordat u 
slecht slaapt, bent u overdag meer vermoeid. Dit kan ertoe 
leiden dat u overdag minder actief bent en daardoor weer 
slechter slaapt. Wellicht gaat u overdag even slapen om 

de gemiste slaap van de nacht in te halen. Het gevolg is dat u ’s nachts vaak nog slechter 
slaapt. Bedenk dat u van actief bezig zijn lichamelijk moe wordt en beter slaapt. Daarnaast 
is ontspannen makkelijker nadat u zich hebt ingespannen.

Esther (38 jaar)
Omdat ik ’s nachts slecht sliep, ging ik in de middag even liggen. Ik had dat echt nodig, anders 
kwam ik de dag niet door. Totdat ik ’s middags 2 uur sliep en ik elke dag oppas moest regelen 
voor mijn kinderen. Dat was voor mij het keerpunt. 
Ik ben toen gestopt met slapen overdag. In de tijd dat ik niet meer sliep, deed ik een andere 
ontspannende activiteit. Vaak ging ik de tuin in. In het begin was het moeilijk en moest ik 
mijn weg zoeken. Maar al snel merkte ik tot mijn verbazing dat ik eigenlijk niet vermoeider 
was dan voorheen! Ik slaap ’s nachts beter en heb overdag geen oppas meer nodig. Daar zijn 
mijn kinderen, en ikzelf, heel blij mee!
 

Enkele tips voor een betere nachtrust:
• Breng regelmaat in uw leven: ga steeds op ongeveer dezelfde tijd naar bed en 

sta op ongeveer dezelfde tijd op.
• Wees matig met koffie, cola en alcohol, zeker ’s avonds.
• Zorg voor een aangenaam klimaat in de slaapkamer (ongeveer 18 graden).

Tip!
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Gezinsleven 
Dat de klachten u beïnvloeden, is duidelijk. Uw klachten hebben 
echter ook invloed op het leven van uw naasten. Uw directe omgeving 
zal er hoe dan ook iets van merken. Misschien omdat u minder 
aankunt en met uw gezin minder activiteiten onderneemt. Of omdat 
u dingen anders doet dan voorheen, bijvoorbeeld in huishoudelijke 
taken. Het kan ook voorkomen dat uw stemming soms negatiever is. 
Dat merken uw gezinsleden ook. 

Uw gezinsleden kunnen op verschillende manieren reageren. Heel begripvol, minder 
begripvol of misschien vinden ze het jammer dat er dingen veranderd zijn. Het gezin moet 
daar samen met u een balans in vinden. Open en direct communiceren is daarbij heel 
belangrijk. Vertellen wat u wel en niet kunt, wat u wel en niet wilt en wat u van de ander 
verwacht, geeft al veel duidelijkheid. 

Het communiceren met kinderen vraagt wat anders van u dan het communiceren met 
uw partner. Kinderen kunnen zich snel verantwoordelijk voelen voor uw welbevinden, ook 
al hebben zij er weinig invloed op. Het is daarom naar kinderen toe belangrijk om aan te 
geven wat u van ze verwacht, zonder daarbij nadruk te leggen op uw klachten. 

Margreet (32 jaar)
Ik schrok toen mijn dochter van 3 jaar tegen me zei dat ze zelf wel de trap op zou lopen, 
omdat ik pijn heb. Het klopte, ik zei vaak dat ik haar niet kon tillen omdat ik zo’n pijn in mijn 
armen had. Maar ik wilde niet dat zíj daar zo mee bezig was! 
Sindsdien heb ik mezelf aangeleerd om tegen mijn dochter niet meer over mijn pijn te praten, 
want zij kan daar niets mee. Dus zeg ik nu: loop zelf maar de trap op, dat kun je best, want je 
bent al 3!

 

Relatie en seksualiteit
Partners vinden het vaak lastig om te bepalen hoe zij het beste 
kunnen reageren op uw klachten. Misschien is uw partner heel 
zorgzaam en neemt hij of zij u veel taken uit handen. Misschien 
raakt uw partner wat geïrriteerd als u over de grens gaat of zegt dat 
u iets niet kunt. Beide situaties kunnen invloed hebben op uw relatie. 

Probeer helder aan te geven wat u prettig vindt en wat u nodig heeft. Vraag dit ook van uw 
partner. Want ook voor uw partner is het zoeken naar een nieuw evenwicht en het is mooi 
als u dit samen kunt doen. 

Het is belangrijk om activiteiten te blijven doen waar u beiden plezier aan beleeft. Denk 
eens na wat u voorheen graag samen deed. Plan dat weer eens in! Vaak gaat het hierbij 
om kleine dingen: een wandeling maken, een spelletje doen of samen rustig eten. Deze 
activiteiten zorgen ervoor dat u tijd voor elkaar neemt, het gezellig heeft met elkaar en in 
gesprek raakt. 

Door pijn en vermoeidheid heeft u mogelijk minder zin om te vrijen. Als u of uw partner 
het vrijen mist, is het belangrijk om dit te bespreken. Niet iedereen vindt dit een makkelijk 
onderwerp om te bespreken. 
Als praten over seksualiteit niet (meer) lukt, kan een deskundige, zoals een seksuoloog,  
u helpen. Uw huisarts kan u daarbij adviseren. 
 

Tip!
Enkele tips om seksualiteit te bespreken:
• Voer gesprekken over seks niet tijdens het vrijen of direct na een vrijpartij. 
• Voer gesprekken over seksualiteit niet in bed.
• Bespreek seksualiteit als er rust en ruimte voor is.
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Sociale leven
Voor uw omgeving is fibromyalgie soms lastig te begrijpen en 
het is niet altijd makkelijk om goed uit te leggen wat het voor u 
betekent. Toch is het belangrijk om aan uw omgeving uit te leggen 
welke gevolgen de klachten voor u hebben én voor de activiteiten 
die u samen met hen onderneemt. Probeer open en direct te 
communiceren over uw mogelijkheden en afwegingen om iets wel of 
niet te doen. Uw omgeving begrijpt uw keuzes hierdoor makkelijker. 

Door de fibromyalgie lukt iets de ene keer wel en een volgende keer niet. Dit kan voor uw 
omgeving lastig zijn om te begrijpen en hierdoor kan er onbegrip ontstaan. Onbegrip heeft 
vele uitingsvormen. Zo kan uw omgeving te veel van u vragen, maar het kan ook zijn dat ze 
u te veel uit handen willen nemen. Beide situaties zijn vervelend. Duidelijk aangeven wat u 
kunt en hier eventueel afspraken over maken, geeft voor beide partijen duidelijkheid.

Blijft er ondanks uw uitleg over fibromyalgie en openheid over uw mogelijkheden onbegrip 
bestaan? Dan is het in sommige gevallen verstandig om uw verwachtingen over de ander 
aan te passen.

Erick (47 jaar)
Ik heb wel eens gedacht dat er maar een rood lampje moest gaan branden als ik veel klachten 
heb, dan hoef ik niets uit te leggen. Maar nu ik dat toch probeer, merk ik dat mensen het 
eigenlijk best begrijpen als ik hen iets vraag. Dat is prettig om te ervaren.
 

Vertel mensen in uw omgeving dat u fibromyalgie heeft en wat dat voor u 
inhoudt. Dat creëert begrip.Tip!

Werk 
Wanneer de klachten invloed hebben op het functioneren op 
het werk, geeft dit vaak spanning. Het roept veel vragen op: 
wat vertel ik wel en wat vertel ik niet? Hoe kan ik voorkomen 
dat ik voor langere tijd uitval? Hoe zit de wetgeving eigenlijk 
in elkaar? Vertel ik bij een sollicitatie dat ik fibromyalgie heb? 
Veel vragen die u onzeker maken en uw werkplezier kunnen 
beïnvloeden. 

Soms kunnen enkele veranderingen al een groot verschil maken in het volhouden van 
uw werk, zoals een goede afwisseling in taken of een extra pauze. Het is belangrijk om te 
weten welke veranderingen u kunt toepassen om uw werk meer passend te maken. Het 
Paspoort Passend Werk (aan te vragen via www.FESinfo.nl) kan u daarbij helpen. 

Ook kunt u in gesprek gaan met uw leidinggevende. Soms kunnen uw ideeën verschillen 
van de ideeën van uw werkgever. Probeer samen te zoeken naar een passende oplossing. 
Als u het moeilijk vindt om dit met uw leidinggevende te bespreken, kunt u het ook 
bespreken met uw bedrijfsarts, een (bedrijfs)maatschappelijk werker of uw huisarts.

Een sollicitatiegesprek is altijd spannend, zeker als u fibromyalgie heeft. Bedenk voor uzelf 
of u dit werk aan kunt. Als dit zo is en het werk past bij u, dan heeft u net zoveel kans als 
ieder ander. Richt u zich in het gesprek vooral op wat u te bieden heeft.

Tip!

Het volhouden van uw werk wordt makkelijker door: 
• Het afwisselen van zwaardere en lichtere taken.
• Het inbouwen van micro-pauzes (korte pauzes van enkele minuten).
• Het regelmatig wisselen van werkhouding.
• Het stellen van grenzen.
• Eerlijk en open zijn over wat uw mogelijkheden zijn.
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Vrije tijd 
De klachten kunnen ervoor zorgen dat u uw vrije tijd anders 
gaat invullen. Door minder energie en minder belastbaarheid 
onderneemt u misschien minder activiteiten, of komt u zelfs 
nauwelijks nog toe aan aangename activiteiten.
Het kan ook zijn dat u juist alles blijft doen wat u altijd 
gedaan heeft, omdat u dit per se wilt blijven doen. Ook al lukt 

het u soms bijna niet om het vol te houden. In beide gevallen geldt eigenlijk: probeer te 
bedenken wat belangrijk voor u is. Is een hobby belangrijk voor u? Kijk dan op welke manier 
u deze wél kunt uitvoeren. Vaak blijkt er meer mogelijk dan u in eerste instantie denkt. 
Soms kan een kleine verandering ervoor zorgen dat u weer kunt meedoen! Overleg dat ook 
met uw naasten, misschien hebben zij goede ideeën hoe u het kunt aanpakken. 

Verdeel uw energie over de dag. Doe niet alle inspannende activiteiten achter elkaar, zodat 
u helemaal uitgeput raakt en geen energie meer heeft voor leuke dingen. 

Ine (56 jaar)
Ik heb altijd graag geschilderd. Ik kon heerlijk uren achtereen aan een schilderij werken.  
Maar omdat dat niet meer lukte, deed ik het niet meer. Natuurlijk miste ik het wel, maar het 
ging gewoon niet. 
Mijn fysiotherapeut stelde voor om het eens anders te proberen. Af en toe een half uurtje. 
Ik vond dat een belachelijk idee! Om daarvoor alles tevoorschijn te halen; dan ben je langer 
aan het opruimen dan dat je schildert. Mijn zoon stelde voor om op zolder een plekje vrij te 
maken waar ik het kon laten staan. Dan kon ik even gaan schilderen en hoefde ik het niet op 
te ruimen. Ik besloot het te proberen, eigenlijk meer omdat ik het zo lief vond dat mijn zoon 
zo mee dacht. 
Ik vond het in het begin heel lastig, want dan was ik net lekker bezig, was het half uur weer 
voorbij. Daar heb ik wel aan moeten wennen. Maar ik ben wél weer aan het schilderen en 
daar geniet ik ontzettend van. Het is anders dan voorheen en dat blijft soms lastig, maar ik 
ben blij dat ik dit wel ben gaan doen. 

Sport en bewegen
Wanneer u een tijd lichamelijk minder actief bent, neemt uw 
lichamelijke belastbaarheid af (zie ook pagina 30). Sporten, of 
het actief bezig zijn in uw vrije tijd, kost dan meer inspanning 
en moeite. Misschien lukt het zelfs (tijdelijk) niet meer. In 
beweging blijven is dan ook erg belangrijk, ook als u pijn heeft of 
vermoeid bent. Door verantwoord te bewegen, werkt u aan uw 
uithoudingsvermogen en spierkracht.

Welke sport of bewegingsvorm u kiest, bepaalt u natuurlijk zelf. Belangrijk is dat u iets kiest 
waar u plezier aan beleeft of waar uw passie ligt. Voorbeelden van sporten of bewegen zijn 
wandelen, fietsen, zwemmen, Tai Chi, maar ook tennissen, hardlopen, golfen of dansen. In 
principe mag en kunt u alle sporten en bewegingsvormen doen. 

Als u start met bewegen, kiest u een doel waar u naar toe wilt werken. Het is daarbij 
belangrijk dat u goed weet wat uw beginniveau is. Leg de lat niet te hoog! Daarna bouwt u 
dit rustig en stapsgewijs op. Zoek hierbij steeds naar een evenwicht tussen inspanning en 
ontspanning.

Maak hiervoor een vast schema met voor u haalbare stappen. Voer dit 
schema uit, ongeacht eventuele klachten van fibromyalgie, tot u uw 
doel bereikt heeft. Probeer op dagen dat u zich goed voelt niet ineens 
veel meer te doen. En doe ook niet minder als u een dag meer klachten 
heeft. Denk daarbij aan het verhaal van hollen en stilstaan; dat leidt 
meestal niet tot opbouwen. 

Zie pagina 48 voor een uitgewerkt voorbeeld van een actieplan.

Vraag eventueel (eenmalig) advies of hulp bij een zorgverlener, zoals 
een fysiotherapeut of oefentherapeut. Daar kunt u terecht wanneer u 
twijfelt over een sport, uw stapsgewijze opbouw of als u andere vragen 
heeft op het gebied van bewegen en sporten.
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Mijn actieplan
In dit hoofdstuk leert u een plan te maken, dat u helpt om stap voor stap doelen 
te stellen en die ook te realiseren. De doelen die u wilt bereiken, kunnen heel 
verschillend zijn. Werken met een plan van aanpak kan u helpen om uw doelen echt 
te bereiken. 

Wat kan ik zelf doen?
Ga voor uzelf na op welk deel van uw leven de fibromyalgie veel invloed heeft, en wat u 
daarin zou willen veranderen. Eén manier om hier achter te komen, is om enige tijd een 
dagboek bij te houden (zie pagina 42). Hierin kunt u bijhouden wat uw activiteiten waren 
en hoe tevreden u was over de manier waarop u uw dag heeft ingevuld. Als u dit een 
tijdje gedaan heeft, kunt u kijken waar uw knelpunten zitten en waar u mogelijk iets kunt 
veranderen. Het bijhouden van activiteiten gedurende één week geeft al veel inzicht in de 
activiteiten die u vaak uitvoert en welke gevolgen die activiteiten hebben. U maakt op die 
manier uw eigen ‘probleemanalyse’.

Meryem (41 jaar)
Als ik kijk naar mijn dagboek, zie ik dat ik alles in de ochtend doe en in de middagen niets 
meer gedaan krijg. Ik ben ’s middags vaak te moe om nog iets te doen. Misschien helpt het mij 
als ik de dag anders indeel? Dat wil ik wel gaan proberen de komende weken.

Dagboek 
In de tabel op de volgende pagina (het dagboek) kunt u per dag uw activiteiten bijhouden 
en kijken hoe tevreden u daarover bent. Onder het kopje ‘tevredenheid’ kunt u met een 
cijfer van 0 - 10 aangeven hoe tevreden u bent over hoe u uw activiteit heeft aangepakt 
(bijvoorbeeld de verdeling van activiteiten over de dag of aan de manier waarop u de 
activiteit heeft uitgevoerd).
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Tijdstip  Activiteit Tevredenheid 

00.00 uur

01.00 uur

02.00 uur

03.00 uur

04.00 uur

05.00 uur 

06.00 uur

07.00 uur

08.00 uur

09.00 uur

10.00 uur

11.00 uur 

12.00 uur

13.00 uur

14.00 uur

15.00 uur

16.00 uur

17.00 uur

18.00 uur

19.00 uur

20.00 uur

21.00 uur

22.00 uur

23.00 uur

24.00 uur
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Door uzelf op de onderstaande onderwerpen een cijfer te geven, krijgt u inzicht in de 
voortgang van de doelen waaraan u werkt. U kunt dit één of meerdere keren doen, 
bijvoorbeeld gedurende een week. Als u aan een doel gewerkt heeft, kunt u dit dagboek ook 
gebruiken om te kijken wat het effect daarvan is. 
Noteer bij de onderwerpen hoe tevreden u bent, van 0 = heel erg ontevreden tot 10 = heel erg 
tevreden. 

1. Tevredenheid over aantal ondernomen activiteiten

• • • • • • • • • • • 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heel erg ontevreden Heel erg tevreden

2. Tevredenheid over aantal sociale contacten (telefonisch, gesprek, etc.)

• • • • • • • • • • •
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heel erg ontevreden Heel erg tevreden

3. Tevredenheid over deelname aan dagelijkse activiteiten (werk, gezin, studie)

• • • • • • • • • • •
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heel erg ontevreden Heel erg tevreden

4. Tevredenheid over de manier waarop u omgaat met uw aandoening

• • • • • • • • • • •
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heel erg ontevreden Heel erg tevreden
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Hanne (62 jaar)
De hele kleine stapjes werkten in het begin niet zo motiverend. Al snel werd het wel 
motiverend, omdat ik merkte dat ik toch opbouwde!

Stappen om streefdoelen te formuleren 
Wanneer u weet welke punten u wilt veranderen, is het belangrijk om een goed plan te 
maken. Dit is de sleutel naar succes. U kunt voor het maken van uw actieplan elk doel 
kiezen wat u belangrijk vindt. 

Enkele voorbeelden van doelen zijn: “Op mijn werk ga ik tijdens de pauzes weg van mijn 
werkplek, zodat ik ook echt even afstand neem van mijn werkzaamheden”, “Ik wil mijn 
hobby weer oppakken, ik wil dat twee keer per week één uur doen”, of “Ik drink elke avond 
een kopje koffie met mijn partner, zonder daarbij afgeleid te worden door kinderen, 
telefoon of televisie.”

Kies één doel waarmee u begint. Het lijkt aantrekkelijk om met meerdere doelen tegelijk 
te starten, maar het werkt beter om één doel te kiezen voor uw actieplan. Heeft u dit doel 
behaald, dan begint u met het volgende doel. Stap voor stap!

Een goed actieplan kenmerkt zich door een helder en realistisch beschreven einddoel, 
waarbij u vanaf de beginsituatie met kleine stappen naar uw einddoel toe werkt.

1. Stel doel

Beschrijf het 
doel helder en 
haalbaar. 
Stel 1 doel per 
keer!

3. Evalueer

Pas aan waar 
nodig.

4. Steun

Zorg voor steun 
van mensen om
u heen.

2. Tussenstappen

Bepaal welke 
tussenstappen 
nodig zijn en 
beloon uzelf voor 
een behaalde 
tussenstap.
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1. Stel een doel:
 Als u een doel bepaalt, denk dan aan:
• Hoe belangrijk is het einddoel voor me? En waarom?
• Houd het simpel, doe slechts één verandering per keer!
• Beschrijf het doel concreet en duidelijk, zodat u kunt nagaan dat het  

behaald is.
• Maak het doel niet te lastig, neem kleine stappen.
• Bepaal hoe vaak en wanneer u het doel gaat naleven.
• Bepaal begin- en eindpunten.

2. Tussenstappen:
Er zijn tussenstappen nodig om van uw huidige situatie naar uw einddoel 
te komen. Voer de tussenstappen uit die u voor uzelf heeft opgesteld. 
Doe niet meer en doe niet minder dan u had voorgenomen. Het 
uitvoeren van het actieplan is niet gemakkelijk. Het kost moeite en vraagt 
doorzettingsvermogen. Het kan u helpen om de tussenstappen op een vast 
moment uit te voeren. Houd u aan de stappen en beloon uzelf voor elke 
behaalde stap. Dat werkt stimulerend!

3. Evalueer:
Het is verstandig om regelmatig (kort) stil te staan bij hoe de uitvoering van 
de stap verlopen is. Waarom is het wel of niet gelukt? Wat betekent dat voor 
de volgende stap die u gaat zetten? Probeer te bedenken welke dingen u 
zult tegenkomen die het behalen van het doel lastig maken én hoe u deze 
obstakels kunt overwinnen. Eventueel kunt u hierbij het dagboek gebruiken. 

4. Steun:
Zoek iemand die u steunt tijdens het zetten van alle tussenstappen en houd  
deze persoon op de hoogte van uw vorderingen. Het werkt prettig als er 
iemand met u mee kan denken en als er iemand is om uw succes mee te delen. 
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Actieplan 

Stel een doel:
- Houd het simpel, slechts 1 verandering per keer!
- Maak het doel haalbaar.

Mijn doel voor de komende 4 weken is: 

 De tussenstappen die nodig zijn om dit doel te halen: 

Als ik een tussenstap heb behaald, is dit mijn beloning: 

Evalueer regelmatig

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

 
Deze mensen kunnen me steunen in het behalen van mijn doel:

 

Als ik mijn doel heb behaald, is dit mijn beloning: 

47

•

•

Ga naar www.fibrozorgnet.nl en print uw eigen dagboek en actieplan uit.Tip!
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Voorbeeld 1 actieplan 

Stel een doel:
Mijn doel voor de komende 4 weken is: 

 

De tussenstappen die nodig zijn om dit doel te halen: 

Als ik een tussenstap heb behaald, is dit mijn beloning: 

Ik wil de zolder opruimen, zodat ik er een logeerkamer van kan maken. Dat ga ik doen door elke zaterdag 

Als ik 1,5 uur heb opgeruimd, ga ik iets leuks doen. Dit is de ene keer een kopje koffie drinken in de stad, 

in het vooruitzicht te stellen, gaat dit me lukken!

deze klus te beginnen. Ik heb namelijk de neiging om in 1 keer door te gaan en weet dat ik daarna veel 

• opbergdozen kopen;

Dit is iets wat ik al heel lang wil omdat Fleur dan kan komen logeren. Ik zie er al tijden tegenop om aan 

halen!

Door me aan de stappen te houden, lijkt het me wel haalbaar. De moeilijkheid zal voor mij zijn om te 

stoppen na 1,5 uur, zeker als ik dan lekker bezig ben. Door een wekker te zetten na 1,5 uur en een beloning 

• oude kleding uitzoeken: opruimen wat ik houd, rest wegbrengen;

• logeerbed in elkaar zetten;

• overige spullen opruimen;

• lamp ophangen.

1,5 uur op te ruimen.

een andere keer een boekje lezen op de bank. Daarnaast voel ik me trots dat het me lukt om mijn doel te 

klachten heb. 

• stapels met boeken uitzoeken: opruimen wat ik houd, rest wegbrengen;

48

M
ijn

 a
ct

ie
pl

an

Evalueer regelmatig

 Deze mensen kunnen me steunen in het behalen van mijn doel:

Als ik mijn doel heb behaald, is dit mijn beloning: 

Ik merkte dat ik het inderdaad lastig vond om na 1,5 uur te stoppen. Zeker omdat ik dan soms net aan 

Eindelijk heb ik mijn mooie logeerkamer! Ik geniet ervan dat de klus af is. Daarnaast vind ik het ook een 

• Fleur!

met daarbij een inschatting van de tijd. Dit ging veel beter!

• Marijn

iets nieuws was begonnen! Daarom heb ik de keren erna een duidelijke keuze gemaakt in wat ik zou doen, 

beloning dat Fleur komt logeren, we gaan er een paar gezellige dagen van maken samen.

• Thomas

49
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Voorbeeld 2 actieplan 

Stel een doel:
Mijn doel voor de komende 4 weken is: 

De tussenstappen die nodig zijn om dit doel te halen: 

 

U merkt dat de tussenstappen klein zijn. Na een aantal weken worden deze stappen groter 
omdat uw belastbaarheid is toegenomen. Op deze wijze bereikt u uw einddoel op een 
verantwoorde en geleidelijke manier.

Ik wil een uur kunnen lopen, zodat ik weer een wandeling in het bos kan maken. 

In week 1 heb ik 3 keer gelopen, namelijk: 40 minuten, 20 minuten en 30 minuten. Het gemiddelde 

daarom op 70% van mijn gemiddelde looptijd, dat is 70% van 30 minuten: 18 minuten. 

• Kijken hoe ver ik nu kan lopen. In 1 week ga ik 3 keer lopen en dan kijk ik hoe ver ik dan kom. 

beginniveau. Ik start iets onder mijn gemiddelde looptijd, zodat het ook altijd haalbaar zal zijn. Ik start 

• Ik ga beginnen met 3 keer per week 18 minuten lopen.

• Na week 3 de volgende stap: 2 keer 22 minuten en 1 keer 20 minuten.

• Na week 6 de volgende stap: 3 keer 25 minuten.

 minuten.

• Na 1 week ga ik dit met een hele kleine, haalbare stap ophogen naar 2 keer 20 minuten en 1 keer 18

• Na week 4 de volgende stap: 3 keer 22 minuten.

• Enzovoorts.

• Na week 2 ga ik de volgende haalbare stap doen: 3 keer 20 minuten.

• Na week 5 de volgende stap: 2 keer 25 minuten en 1 keer 22 minuten.

daarvan is 30 minuten (40 + 20 + 30 = 90 minuten, 90 : 3= 30 minuten). Deze uitkomst bepaalt mijn 

• Ik bereken mijn gemiddelde looptijd
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Als ik een tussenstap heb behaald, is dit mijn beloning: 

Evalueer regelmatig

 Deze mensen kunnen me steunen in het behalen van mijn doel:

Als ik mijn doel heb behaald, is dit mijn beloning: 

Het wandelen op zich voelt al als beloning, lekker om weer buiten te zijn. Omdat mijn rondje wandelen 

Wat ik echt moet overwinnen, is het toch gaan wandelen als het weer minder mooi wordt. Daar zie ik 

Een heerlijke boswandeling maken en daarna op een terrasje een kopje koffie drinken met een stuk gebak! 

Het voelde heel raar om precies 18 minuten te gaan lopen. De eerste keren zocht ik naar een route die 

beloning. 

• Jolein

• Mijn zus

9 minuten heen en 9 minuten terug loop. Vanaf dat moment ging het goed!

• Herman

• Mijn partner

• Machteld

steeds groter wordt, is het ook heel zichtbaar voor me als ik weer wat langer loop. Dat voelt ook als een 

wel tegenop. Het zou me helpen als mijn partner me op dat soort momenten aanmoedigt. Dit ga ik 

Dat heb ik dan echt verdiend!

bespreken!

precies 18 minuten zou duren, maar dat was wel heel ingewikkeld! Toen heb ik bedacht dat ik gewoon 

51

M
ijn

 actieplan



5352

Meer informatie 
www.fibrozorgnet.nl
Dit is een website voor zowel mensen met fibromyalgie als zorgverleners met informatie 
over fibromyalgie en de behandeling ervan. Daarnaast heeft deze site een ‘zorgzoeker’. 
Hiermee kunt u een zorgverlener vinden in uw buurt, die zich heeft gespecialiseerd in het 
behandelen van mensen met fibromyalgie. Deze website is een initiatief van de  
Sint Maartenskliniek. 

www.FESinfo.nl
Dit is de website van de nationale vereniging voor mensen met fibromyalgie, met 
informatie over fibromyalgie en de activiteiten van de patiëntenvereniging. Hier vindt u ook 
het Paspoort Passend werk.

www.mijnzorgveilig.nl
Dit is een website met patiëntveiligheidskaarten. Een patiëntveiligheidskaart is een 
hulpmiddel voor zowel patiënten als zorgverleners om patiënten meer te betrekken bij hun 
eigen zorg.

www.thuisarts.nl
Deze website geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van huisartsen over 
gezondheid en ziekte. 

www.reumafonds.nl
Dit is de website van het Reumafonds, met voorlichting over reuma en met informatie over 
lotgenotencontact en reumapatiëntenverenigingen. 

Colofon 
Vrijwaring 
De teksten van deze Zorgwijzer Fibromyalgie zijn op zorgvuldige wijze en in nauw 
overleg samengesteld met ervaringsdeskundigen en zorgverleners. Desalniettemin kan 
dit document onjuistheden bevatten. Aan deze teksten kunnen geen rechten worden 
ontleend. De Sint Maartenskliniek en andere betrokkenen aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het handelen 
en/of beslissingen op basis van dit document. De zorgwijzer mag in geen geval als medisch 
dossier worden beschouwd.
Verveelvoudigen en het openbaar maken van deze uitgave door middel van druk, microfilm 
of enige andere (digitale) wijze is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever de Sint Maartenskliniek.

Productie 
De tekst van de zorgwijzer is samengesteld door de auteurs van de Zorgwijzer Fibromyalgie. 
Voor de citaten is gebruikgemaakt van uitspraken van mensen met fibromyalgie.

Met dank aan
De klankbordgroep ervaringsdeskundigen en de klankbordgroep eerstelijns zorgverleners 
FibroZorgnet.

Uitgever
Sint Maartenskliniek www.maartenskliniek.nl

Auteur
A.H.J. Vedder - Spijkers
(maatschappelijk werker Reumacentrum Sint Maartenskliniek, Nijmegen) 
Leden van de projectgroep Zorgwijzer Fibromyalgie
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In deze zorgwijzer vindt u informatie over fibromyalgie en 
wordt uitleg gegeven over verschillende wetenschappelijk 
onderbouwde behandelmogelijkheden. Een gedeelte van de 
zorgwijzer is gericht op wat u zelf kunt doen in het omgaan 
met fibromyalgie. 

De zorgwijzer fibromyalgie helpt u bij het behouden van de 
regie over uw aandoening. Onder andere door het geven van 
tips en handvatten.
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