Centrumlocatie

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Reumatologie,
telefoon (010) 704 01 42 of faxen naar nummer (010) 703 11 46.
U kunt ook bellen naar het centrale telefoonnummer van het Erasmus MC: (010) 704 0 704.
Adres
Erasmus MC
Polikliniek Reumatologie
Gebouw Ca, kamer 317
‘s Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

Fibromyalgie

Inleiding
Inleiding
U hebt al een tijd last van moeheid en van pijnlijke, stijve gewrichten. Misschien hebt u vooral last van bepaalde
plaatsen, maar pijn 'van hoofd tot teen' is ook mogelijk. U slaapt niet goed. Uw reumatoloog stelt vast dat u
fibromyalgie hebt.

Over de ziekte
Wat is fibromyalgie?
Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn in bindweefsel * en spieren. Deze term beschrijft wat er aan de hand is, maar
duidt geen oorzaak aan. Aandoeningen van het bewegingsapparaat die niet door een ongeval of een blessure *
ontstaan, noemen we reumatische aandoeningen * . Ook fibromyalgie valt onder reumatische aandoeningen.
In tegenstelling tot veel andere reumatische ziekten, spelen ontstekingen hierbij echter geen rol. Ook zullen uw
gewrichten niet beschadigen of vergroeien.

Welke klachten hebt u?
De klachten door fibromyalgie verschillen per persoon. Voordurende vermoeidheid, pijn, stijfheid en darmproblemen
spelen vrijwel altijd een rol. Ook hebben de meeste patiënten slaapproblemen en (tijdelijk) last van somberheid.
Andere veelgehoorde klachten zijn geheugenverlies en concentratieproblemen. Hier vindt u een overzicht van de
meest voorkomende klachten.
Pijn
Bijna alle mensen met fibromyalgie hebben last van spierpijn, pijn in en rond de gewrichten of peesaanhechtingen.
De pijn kan variëren van stekend tot brandend of zeurend. U hebt vooral last van uw nek, rug, schouders, borstbeen,
de zijkant van de heupen en rond uw knieën. Soms zit de pijn overal.
Moe
Vermoeidheid en snel uitgeput zijn, horen ook bij de klachten.
Stijfheid
Als u ’s ochtends opstaat, hebt u vaak last van stijfheid in uw hele lichaam. Ook als u lang in dezelfde houding zit of
staat, bent u daarna meestal erg stijf. U hebt het gevoel dat u uw spieren moeilijker kunt gebruiken. Daarom kosten
bepaalde handelingen u veel moeite. Soms hebt u ook minder controle over uw gewrichten.
Door de stijfheid hebt u waarschijnlijk de neiging uw spieren en gewrichten minder te bewegen. Dit maakt uw
gewrichten nog stijver en zo raakt u in een neerwaartse spiraal. Probeer dit te doorbreken door zoveel mogelijk te
bewegen. Daardoor neemt de stijfheid af.
Afnemende spierkracht
U hebt het gevoel dat u steeds minder kracht hebt in uw spieren. Bepaalde handelingen kosten u daardoor meer
moeite. Ook dit kan leiden tot een neerwaartse spiraal: omdat u meer moeite hebt met die handelingen, voert u ze
minder vaak uit, waardoor het steeds moeilijker wordt. U kunt dit doorbreken door toch regelmatig deze handelingen
uit te voeren.
Nachtrust
Door de pijnklachten kunt u slaapproblemen hebben. Het kan ook zijn dat u wakker ligt omdat u piekert over uw
leven overdag. Misschien kost ontspannen u veel moeite, waardoor u lastig in slaap komt of onrustig slaapt.
Door slecht slapen kunt u in een vicieuze cirkel * terechtkomen: de pijn houdt u uit de slaap, en omdat u niet slaapt
voelt u de pijn sterker. Omdat u veel pijn voelt, beweegt u overdag minder. U raakt dan lichamelijk niet vermoeid, al
voelt u zich wél doodmoe. Ook hierdoor slaapt u moeilijker in. Probeer deze cirkel te doorbreken. Uw huisarts kan u
hierbij begeleiden.
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Psychische gevolgen
Uw stemming kan onder uw klachten lijden. Veel mensen met fibromyalgie zijn bang en depressief. Dat merkt u
doordat u weinig energie hebt, nergens zin in hebt en het gevoel hebt ‘het’ niet goed te doen. Ook kan concentreren en
beslissingen nemen u moeite kosten. Het kan ook zijn dat u minder interesse hebt in de leuke dingen van het leven,
zoals hobby's. De voortdurende pijn en vermoeidheid kunnen deze gevoelens versterken.
Andere klachten
Onderstaande klachten kunnen ook voorkomen. Dit geldt overigens niet voor alle mensen met fibromyalgie.
•
•
•
•
•
•
•

een zwaar gevoel in armen of benen
tintelingen in armen en/of benen
branderig of doof aanvoelen van de huid, soms een erg pijnlijke huid
hoofdpijn of concentratiestoornissen
darmkrampen, buikpijn
het gevoel alsof uw vingers opgezet zijn
geheugenverlies

Hoe ontstaat fibromyalgie?
Hoe fibromyalgie ontstaat is nog niet bekend.
Vroeger dacht men dat het iets te maken heeft met spanning in de spieren, maar tegenwoordig denken onderzoekers
dat er iets aan de hand is in de hersenen.
Het lijkt erop dat er bij mensen met fibromyalgie iets is veranderd in de wisselwerking tussen de hersenen en
hormonale klieren. Waardoor deze veranderingen ontstaan en hoe we ze kunnen beïnvloeden, is nog niet bekend. Ook
weten we nog niet of ze een gevolg of een oorzaak zijn van de aandoening.
Om prikkels uit de buitenwereld te kunnen verwerken, moeten we ze op een bepaalde manier filteren. Sommige
onderzoekers denken dat fibromyalgie een verstoring is van het mechanisme waarmee we die prikkels filteren.
Ook is het mogelijk dat het lichaam bepaalde prikkels voelt als pijn, terwijl deze normaal gesproken geen pijn doen.
Waarschijnlijk is het niet erfelijk.

Hoe stelt de reumatoloog de diagnose?
Er gaat vaak een hele zoektocht aan vooraf voordat u zeker weet dat u fibromyalgie hebt. Chronische vermoeidheid,
pijn en stijfheid komen namelijk bij veel aandoeningen voor. Er bestaat geen test of bloedonderzoek om fibromyalgie
vast te stellen. Ook op röntgenfoto * 's is niets te zien. De reumatoloog stelt de diagnose * op grond van uw klachten,
de ziekteverschijnselen en het ontbreken van afwijkingen in uw bloed en op de röntgenfoto.
Afspraken over de diagnose
Omdat het stellen van de diagnose fibromyalgie erg lastig is, hebben artsen de volgende algemene criteria vastgesteld:
•
•
•
•

Chronische pijn en/of stijfheid op 3 of meer plekken in het lichaam, zowel boven als onder de taille, zowel links
als rechts in het lichaam.
De pijn en stijfheid zijn langer dan 3 maanden aanwezig.
De pijnpunten ( tender points ) zitten op bepaalde plaatsen in het lichaam. Internationaal heeft men
afgesproken welke punten dat precies zijn.
De diagnose is duidelijker als u last hebt van meer dan 11 van de 18 tender points.
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Pijnpunten bij fibromyalgie.

Behandeling
Hoe ziet de behandeling eruit?
Behandeling kan uw klachten verminderen, maar de oorzaak niet wegnemen. Het is van belang dat u leert hoe u met
uw klachten kunt omgaan.
Kerndoel van de behandeling is dat u uw pijn onder controle krijgt. Een ander belangrijk doel is dat u makkelijker kunt
bewegen. De behandeling is erop gericht de vicieuze cirkel van pijn en verminderde activiteit te doorbreken.
De combinatie van behandelingen verschilt per persoon. Vaak is uitproberen de enige manier om te weten of een
behandeling bij u werkt.
Voor iedereen geldt:
•
•

zoek evenwicht tussen beweging en rust
ontspan lichaam en geest.

Medicijnen
Er bestaan geen medicijnen tegen uw klachten. Uw behandelend arts kan specifieke pijnstillers voorschrijven.
Sommige mensen gebruiken een lage dosis antidepressiva of slaapmiddelen.
Pijnstillers
Pijnstillers zijn zelden effectief. Ze verzachten de pijn hooguit een beetje.
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De meest gebruikte pijnstiller bij fibromyalgie is paracetamol * . Deze pijnstiller heeft weinig bijwerkingen. Let er wel
op dat u niet meer dan 6 tabletten (van 500 mg) per dag inneemt, zeker als u het langdurig gebruikt.
Er bestaan ook paracetamoltabletten met codeïne. Die stof versterkt de werking van paracetamol. Bijwerkingen zijn
een verminderd reactievermogen en obstipatie * . Het is ook mogelijk coffeïne aan paracetamol toe te voegen. Maar
of dat de pijn vermindert, is nog niet aangetoond. Darmproblemen kunt u voorkomen door op uw voeding te letten.
Gebruik vezelrijke voeding en eet bijvoorbeeld pruimen.
Voor informatie over vezelrijke voeding verwijzen wij u naar de site van het Voedingscentrum,
www.voedingscentrum.nl. Zorg verder dat u genoeg drinkt, 1,5 tot 2 liter vocht per dag.
Overige medicatie
In hoge doseringen werkt Amitriptyline (Tryptizol) tegen depressies. Dit middel kan ook helpen tegen angsten en
bepaalde vormen van pijn, zoals pijn bij fibromyalgie. Dit betekent niet dat fibromyalgie 'tussen uw oren' zit. De
dosering * is bij fibromyalgie veel lager dan bij de behandeling van een depressie.
Waarom de pijn hierdoor vermindert, is onbekend. Waarschijnlijk beïnvloedt het medicijn de beleving van pijn en
helpt het u beter te slapen. Bijwerkingen kunnen onder andere zijn: een droge mond, obstipatie, verwardheid en
sufheid.
De arts schrijft Amitriptyline vooral voor om de negatieve spiraal van slecht slapen en meer pijn te doorbreken. U
krijgt de medicatie dan ook tijdelijk.

Wat kan de huisarts voor u doen?
Omdat u geen ontstekingen hebt en omdat fibromyalgie uw gewrichten niet beschadigt, hoeft u niet bij de
reumatoloog onder controle te blijven.
Uw huisarts begeleidt u meestal bij de behandeling. Hij kan u voorlichting geven en u op weg helpen met
oefenprogramma’s. Verder bekijkt hij samen met u hoe u uw pijn en stijfheid kunt aanpakken. Ook bespreekt hij met
u hoe u kunt omgaan met uw slaapproblemen en stressfactoren in uw leven.
Het aanpakken van uw klachten vraagt veel van u. Uw eigen inbreng en een actieve instelling zijn heel belangrijk.

Wat kan ik er zelf aan doen?
Fibromyalgie kan uw leven sterk beïnvloeden. Gelukkig kunt u zelf veel doen om de klachten draaglijk te maken. Zoek
actief naar manieren om de klachten te hanteren. U kunt uw pijn de baas worden. Als dat lukt, voelt u zich minder
machteloos en kunt u beter met de aandoening leven.

Wie zijn er verder bij de behandeling betrokken?
De behandelend arts
Nadat de reumatoloog de diagnose heeft gesteld en andere aandoeningen heeft uitgesloten, is uw eigen huisarts
meestal degene die uw vragen beantwoordt. Elke vraag is het waard om te stellen. Het kan helpen om de vragen op te
schrijven. Zo’n lijstje kunt u tijdens het bezoek aan uw arts als geheugensteun gebruiken.
De reumaconsulent en maatschappelijk werkende
Uw arts kan u doorverwijzen naar een reumaconsulent. De reumaconsulent geeft u eenmalig adviezen over de
omgang met uw klachten. Klik hier voor meer informatie over de reumaconsulent. Bij problemen in uw gezin of werk
kan het maatschappelijkwerk u helpen. Klik hier voor meer informatie.

Leven met
Kan ik blijven werken?
Met fibromyalgie kunt u blijven werken. Dat kan lastig zijn als de werkdruk voor uw gevoel te hoog is. In dat geval
zijn aanpassingen van werktempo en werkbelasting nodig. Overleg dit met de bedrijfsarts.
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Soms is het nodig even gas terug te nemen en de werklast opnieuw op te bouwen.

Acceptatie
Het accepteren van uzelf is van doorslaggevend belang om met fibromyalgie te leren leven. Daarbij gaat het niet
alleen om acceptatie van uw lichaam, uw pijn en vermoeidheid. Probeer ook de manier waarop u in het leven staat te
accepteren. Dat is een belangrijke voorwaarde voor begrip en erkenning van uw naaste omgeving, zoals uw partner of
gezin.
Contact met lotgenoten kan een grote steun zijn. Dit kan via patiëntenverenigingen zoals F.E.S., een vereniging voor
mensen met fibromyalgie (www.fibromyalgiepatientenvereniging.nl).

Kan ik blijven sporten?
Met fibromyalgie kunt u blijven sporten. In beweging blijven is immers belangrijk. Bouw de intensiteit van het
sporten langzaam op. Begin op een laag niveau en doe elke keer wat meer. Pas uw streefniveau aan. Het gaat niet om
de competitie en het winnen, maar om de beweging en de geestelijke ontspanning.
Wilt u toch meer, bouw het dan geleidelijk op.

Beweging
Voor uw conditie en spierkracht is het erg belangrijk om verantwoord te blijven bewegen. Beweeg ook als u pijn hebt
en lusteloos bent.
Lopen, fietsen of zwemmen zijn goede manieren om aan uw conditie te werken. Ook kunt u speciale oefeningen doen.
Zoek evenwicht tussen inspanning en rust. Begin rustig en leg de lat niet te hoog. U voelt zelf het beste wat u nog wel
kunt en wanneer u zich te zwaar belast. Als u door het bewegen meer pijn krijgt, maak dan even pas op de plaats.
Mogelijk komt u de volgende keer wel verder.
Stoppen met bewegen werkt averechts voor mensen met fibromyalgie. Dingen die u minder vaak doet, lukken u
steeds minder goed.
Bewegingstherapie en oefentherapie
Het volgen van een oefenprogramma is erg belangrijk. Hierdoor gaat u meer bewegen. U leert omgaan met
inspanning en vermoeidheid en u leert rust te nemen. Van lichamelijke inspanning die u leuk vindt - sporten,
wandelen - ontspant u ook geestelijk.
Er bestaan verschillende vormen van bewegingstherapieën, zoals fysiotherapie en oefentherapie Cesar of
Mensendieck. Elke therapie legt andere accenten: de ene legt de nadruk op een goede houding, de andere op de
conditie, het behoud van spierkracht of het verlichten van de pijn. Sommige therapieën combineren bewegen met
ontspanningsoefeningen.
Samen met een oefentherapeut of fysiotherapeut stelt u een oefenschema op dat aansluit bij uw mogelijkheden. De
therapeut leert u hoe u zelf uw oefeningen kunt doen en helpt oefenschema’s te maken. Uiteindelijk gaat het om uw
eigen inzet. Het beste is als u elke dag oefent. Maak de aangeleerde technieken onderdeel van uw dagelijks leven.
Begin bijvoorbeeld de dag met oefeningen of doe ze tegelijk met een andere sport.
U kunt individueel oefenen of samen met anderen. Veel mensen vinden het prettig om in groepsverband te bewegen.
De discipline is dan gemakkelijker op te brengen. Bovendien is het gezelliger.
Oefenen en bewegen is de enige behandeling bij fibromyalgie waarvan het effect is aangetoond. Het helpt uw
klachten te verminderen en verbetert uw kracht en conditie. Omdat het u lichamelijk moe maakt, slaapt u beter.
Bewegen in groepsverband
F.E.S., de vereniging voor mensen met fibromyalgie, organiseert diverse bewegingsactiviteiten in groepsverband, zoals
fibrogym, zwemmen, yoga of tai chi. Dit laatste is een bewegingsmethode die ontspanning als doel heeft.
5

Voor meer informatie over oefengroepen kunt u terecht bij een patiëntenvereniging bij u in de buurt (kijk op
www.reumapatientenbond.nl), bij uw fysiotherapeut, of bij een thuiszorginstelling bij u in de buurt.

Actief omgaan met uw klachten
Treed uw problemen actief tegemoet. Zit u iets dwars? Probeer dan te achterhalen wat en waarom. Hebt u last van
gebeurtenissen uit het verleden? Zoek dan een klankbord, bijvoorbeeld uw huisarts, de patiëntenvereniging, het
maatschappelijk werk, een psychotherapeut of een goede vriend(in). Probeer problemen op uw werk aan te pakken.

Stress verminderen
Sommige mensen met fibromyalgie merken dat hun klachten door stress toenemen. Vermindering van stress zou de
(pijn)klachten dus kunnen verminderen. Er zijn verschillende manieren om stress te verminderen.
•
•
•
•

Spoor stressfactoren op -thuis en op het werk- en pak ze aan.
Vermijd stressvolle situaties.
Stel prioriteiten.
Leer omgaan met uw beperkingen. Lukt iets echt niet meer op de manier waarop u het altijd deed, probeer het
dan op een andere manier.

Slapen
Goed slapen is de eerste stap op de weg naar controle over uw klachten. Door slecht slapen kunt u in een vicieuze
cirkel * terechtkomen: de pijn houdt u uit uw slaap en omdat u niet slaapt, voelt u de pijn sterker. Omdat u veel
pijn voelt, gaat u overdag minder bewegen. Uw lichaam wordt dan niet echt moe, al voelt u zich wél doodmoe. Ook
hierdoor slaapt u moeilijker in. Het is belangrijk deze cirkel te doorbreken. Om beter te slapen kunt u verschillende
dingen doen.
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 ’s avonds matig met koffie, cola en alcohol.
•
Span u niet in vlak voor u naar bed gaat. Zorg voor ontspanning, bijvoorbeeld door naar rustige muziek te
luisteren of regelmatig ontspanningsoefeningen te doen, zoals yoga of meditatieoefeningen.
•
Slaaprituelen kunnen ook helpen. Denk aan een wandelingetje ’s avonds, een douche voor het slapengaan of
warme melk met honing.
•
Zorg voor een goed bed, lekkere nachtkleding en een aangenaam klimaat in de slaapkamer.
•
Gebruik een kussen dat uw nek en hoofd goed ondersteunt en stabiliseert.
•
Zorg dat er geen hinderlijke geluiden en lichten tot uw slaapkamer doordringen.
•
Sta gerust op als u langer dan 15 minuten wakker ligt. Ga buiten de slaapkamer iets rustigs doen (lezen of naar
muziek luisteren) tot u slaap krijgt.

Voeding
Wat is het effect van voeding?
Voor zover nu bekend is, heeft voeding geen invloed op fibromyalgie. Visolie, magnesium en vitaminesupplementen
zouden een gunstig effect kunnen hebben. Verder wetenschappelijk onderzoek is echter nodig.
Het is natuurlijk altijd goed om gezond te eten en ervoor te zorgen dat u niet te zwaar bent. Een diëtist kan
hierbij helpen, maar ook het Voedingscentrum geeft goede adviezen. Het heeft deze samengevat in spelregels
zoals "Eet gevarieerd" en "Houd uw lichaamsgewicht op peil". Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.voedingscentrum.nl

Houding
Verander regelmatig van houding om overbelasting van uw spieren te voorkomen. Ga bijvoorbeeld even lopen of
staan als u een poosje hebt gezeten. Dat helpt ook tegen stijfheid.
Wissel activiteiten en rust af.
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Manier van leven
Bij fibromyalgie bieden medicijnen weinig soelaas. Wel kan het helpen uw manier van leven te veranderen. Soms zijn
eenvoudige hulpmiddelen in huis een oplossing. Van belang is ook dat u leert uw leven zélf in te richten en de ruimte
te nemen. Besef dat u de baas bent over uw eigen leven. Durf nee te zeggen als u iets niet wilt. Ook al is dit is niet altijd
gemakkelijk. Het leven - en zeker uw leven - is complex en vraagt veel improvisatie.
Het is voldoende als u en uw naasten weten waarom u een bepaalde keuze maakt. Verder bent u niemand
verantwoording schuldig.

Cursussen
Op verschillende plaatsen worden cursussen gegeven die u leren omgaan met chronische pijn. U krijgt adviezen die
verschillende aspecten van het leven gemakkelijker maken.
Fibromyalgie, hoe verder
Deze cursus is ontwikkeld door de vereniging voor fibromyalgiepatiënten en een thuiszorginstelling en bestemd voor
mensen met fibromyalgie en hun partner. De thuiszorginstellingen geven deze cursus in het hele land.
U leert hoe u beter kunt omgaan met uw ziekte en ook hoe u uw eigen ziekte kunt regisseren. U krijgt
ontspanningsoefeningen, leert de stresscirkel te doorbreken en legt een pijndagboekje aan. Ook is er volop
gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Het boek van Aty van Galen "Geen dag zonder pijn" vormt de basis van de
cursus. Daarnaast krijgt u opdrachten voor thuis mee.
Meer informatie hierover kunt u bij uw thuiszorginstelling krijgen.
Leren omgaan met pijn
"Leren leven met pijn" is een driedaagse training van de stichting Pijn-Hoop. Meer informatie hierover kunt u vinden
op de site van deze stichting: www.pijn-hoop.nl.
De pijn de baas
In deze cursus die door diverse revalidatiecentra wordt verzorgd ligt de nadruk op het leren omgaan met pijn
(pijnmanagement). Niet iedereen komt hier voor in aanmerking. Er vindt dan ook een intensieve screening plaats. De
patiënt moet zich volledig inzetten en ervaart het vaak als zwaar. Inmiddels zijn er in de academische ziekenhuizen
van Groningen, Maastricht, Nijmegen en Rotterdam centra voor pijnkennis opgericht, die elk gespecialiseerd zijn in
een aspect van pijnbehandeling en pijnmanagement.
Meer informatie kunt u vinden op www.pijnplatform.nl.

Minder eisen
Een goede manier om uw leven te veranderen is minder van uzelf te eisen. Realiseer u dat 200% te veel is en 80%
genoeg. Voel u niet schuldig als u voor uzelf kiest. Niet iedereen hoeft u aardig te vinden. Schrap sociale verplichtingen
die u niets opleveren terwijl ze u veel energie kosten. Zo houdt u meer energie over voor de waardevolle relaties in uw
leven.

Energie verdelen
Verdeel uw energie over de dag. Doe niet alle inspannende activiteiten achter elkaar, zodat u helemaal uitgeput raakt.
Plan ook niet te veel activiteiten op een dag. Houd bijvoorbeeld de avond vrij als u ’s middags een afspraak buiten de
deur hebt. Houd uw eigen tempo aan en zorg voor voldoende afwisseling van inspanning en rust.
Blijf altijd deelnemen aan een oefenprogramma. Plan uw activiteiten zó dat u voldoende energie overhoudt om met
volle inzet aan het oefenprogramma mee te doen.

Seksualiteit
Klachten als pijn, stijfheid en vermoeidheid kunnen uw seksuele leven hinderen. Misschien krijgt u minder behoefte
aan seksueel contact. Dit kan vervelend zijn voor u en uw partner.
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Als u prijs stelt op meer informatie over dit onderwerp, klik dan hier.

Hulp vragen
Durf hulp te vragen. Veel mensen vinden dit moeilijk omdat ze zich daardoor afhankelijk voelen. Maar uiteindelijk
ontdekken de meeste patiënten dat zelfstandigheid niet hetzelfde is als altijd alles zelf doen.
Let er verder op dat u duidelijke afspraken maakt met degene van wie u hulp krijgt. Bespreek welke hulp u wel en
niet nodig hebt en wanneer u hulp wilt hebben. Maak ook afspraken over de manier waarop u graag geholpen wilt
worden. Voor meer informatie over dit onderwerp, klik hier.
Actief bezig zijn
Blijf dingen ondernemen, ook al hebt u soms nergens zin in. Ga na waar u plezier in hebt. Trek erop uit. Zoek contact
met vrienden of kies een leuke hobby. Zo doorbreekt u de pijn, de vermoeidheid en lusteloosheid. Van actief bezig zijn,
wordt u lichamelijk moe en slaapt u beter. Bovendien is ontspannen makkelijker nadat u zich hebt ingespannen.

Meer informatie
Voor meer informatie
Wellicht hebt u nog vragen over praktische zaken of over uw behandeling. Of misschien wilt u eens praten met
iemand die ook fibromyalgie heeft. U kunt hiervoor onder meer terecht bij de F.E.S. en de Reumalijn.

Organisaties
Reumapatiëntenverenigingen
De verenigingen vervullen in het belang van de reumapatiënten drie functies:
1.
2.
3.

het organiseren van lotgenotencontact, zoals een telefonisch contactpunt, gespreksgroepen, creatieve,
recreatieve en bewegingsactiviteiten, zoals hydro- en oefentherapie;
het geven van voorlichting over reumatische aandoeningen, medicijngebruik, voorzieningen en omgaan met
reuma;
het behartigen van de belangen van mensen met reuma door overleg met en voorlichting aan onder meer
hulpverleners, zorgverzekeraars en ziekenhuizen en door het verwijzen van mensen met reuma.

Reumapatiëntenbond
De Reumapatiëntenbond verenigt 109 patiëntenverenigingen die veelal lokaal werkzaam zijn. De bond ondersteunt
de lidverenigingen in hun werk op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging. Daarnaast
behartigt de Reumapatiëntenbond de belangen van alle mensen met reuma in Nederland.
Reumafonds
Het Reumafonds zamelt geld in ten behoeve van de reumabestrijding. Dit geld wordt in hoofdzaak besteed aan:
•

•

wetenschappelijk onderzoek. Zonder onderzoek komt er nooit een oplossing voor reuma. Daar gaat dan ook een
groot deel van het geld naar toe. Het onderzoek richt zich vooral op de oorzaak en het verloop van reuma en op
betere behandelmethoden.
mensen met reuma helpen de ziekte beter draagbaar te maken. Dit doet het Reumafonds vooral door
voorlichting, financiële ondersteuning van patiëntenorganisaties en het vragen van maatschappelijke aandacht
voor reuma.

Reumalijn
De Reumalijn is een landelijk informatiepunt waar u terecht kunt met al uw vragen over reuma. Deze informatielijn is
bedoeld voor iedereen die op wat voor manier dan ook met reuma te maken heeft.
Professionele voorlichters kunnen u onder andere informeren over reumatische aandoeningen,
behandelmogelijkheden, hulpmiddelen en het verkrijgen van aanpassingen. Zij beantwoorden vragen over financiële
vergoedingen en geneesmiddelen, uw rechten als patiënt, uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en activiteiten van
(plaatselijke) reumapatiëntenverenigingen.
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Bij de Reumalijn werken ook mensen die uit eigen ervaring weten wat het is om te leven met reuma. Zij kunnen naast
het geven van deskundig advies, ervaringen uitwisselen en een luisterend oor bieden.

Adressen

dr. Jan van Breemenstraat 4
Postbus 59091
1040 KB Amsterdam
Postbank 324
T 020 589 64 64
F 020 589 64 44
info@reumafonds.nl
www.reumafonds.nl
www.reumadorp.nl
Bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur
Reumapatiëntenbond
Postbus 1370
3800 BJ Amersfoort
T 033 461 63 64
F 033 465 12 00
info@reumabond.nl
www.reumabond.nl
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Reumalijn
Postbus 1370
3800 BJ Amersfoort
T 0900 20 30 300 (€ 0,10 pm)
info@reumalijn.nl
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

FES adres
Met vragen over fibromyalgie kunt u behalve bij uw behandelend arts, de reumaverpleegkundige en de Reumalijn ook
terecht bij:
F.E.S., nationale vereniging voor fibromyalgiepatiënten
Postbus 58066
1040 HB Amsterdam
T 020 589 64 80
F 020 618 26 53
fes@fesinfo.nl
www.fibromyalgiepatientenvereniging.nl
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Woordenlijst
Bindweefsel Weefsel dat, naast cellen, voor een groot deel uit vezels bestaat. Het weefsel geeft steun en zorgt voor
samenhang van de organen.
Blessure Beschadiging door sport of overbelasting.
Diagnose De naam van de aandoening die bij de patiënt geconstateerd is.
Dosering Hiermee wordt aangegeven hoe veel en hoe vaak een geneesmiddel moet worden toegediend.
Obstipatie Verstopping van de darmen.
Paracetamol Een veel gebruikt middel tegen pijn en koorts. In gebruikelijke doseringen zijn er weinig bijwerkingen.
Reumatische aandoening Onder reumatische aandoeningen vallen een groot aantal ziekten, die gepaard gaan met
klachten en afwijkingen van het bewegingsapparaat. Ook kunnen andere (inwendige) organen bij deze ziekten
betrokken raken. Zij zijn niet veroorzaakt zijn door letsel van buitenaf.
Röntgenfoto Een foto die gemaakt is door middel van röntgenstralen.
Vicieuze cirkel Aaneenschakeling van factoren die schadelijk op elkaar inwerken, met als gevolg dat de totale situatie
steeds slechter wordt.
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