
Magazine
Fibromyalgie en Samenleving

35e jaargang
Nr. 191 okt/nov/dec

2020

‘Ik was blij  
én teleurgesteld  

toen ik de  
diagnose kreeg’ 

Isa Zeeman

  22
32 
36

  Fotoreportage: Fibromyalgie tijdens corona

  Lichaam & Geest: Slapen met pijn 

  Oefen je ‘nervus vagus’



2

FIBROMYALGIE IN BEELD
Titel: Zie mij Gemaakt door: Suzanne Boekestijn (38) Met: Transfertechniek op hout en mixed media (20 x 20 cm)

Ik heb het schilderij gemaakt in 2018. Na jaren zoeken naar de oplossing van mijn pijn wist ik op dat moment net dat 
ik fibromyalgie heb en dat de pijn dus niet oplosbaar is. Met de titel van het schilderij wil ik zeggen: ‘Zie mij om wie ik 
ben, niet om welke klachten ik heb’.
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‘Het liefst wil ik overal gewoon aan meedoen!’
Als peuter kon Isa (13) haar hoofd niet in haar nek leggen om 
uit een flesje te drinken. Een waslijst aan lichamelijke klachten 
mondde na een jarenlange zoektocht, vlak voordat ze naar 
de middelbare school ging, eindelijk uit in een diagnose: 
fibromyalgie. ‘Ik was blij’, zegt Isa, ‘maar ook teleurgesteld, 
want er is helaas niks aan te doen…’

Stand van de wetenschap
Iedereen met fibromyalgie worstelt dagelijks met pijn 
en andere klachten. De wetenschap blijft onverminderd 
doorgaan met onderzoek in allerlei richtingen om 
antwoorden te vinden. Met deze rubriek proberen we je 
op de hoogte te houden van relevante wetenschappelijke 
onderzoeken in binnen- en buitenland.

Leven zonder jezelf te hoeven verantwoorden
Lauri Gorissen (23) gebruikt kunst al van kleins 
af aan als uitlaatklep. Op haar 18e kreeg ze de 
diagnose fibromyalgie. ‘Ik vertel verhalen met 
pure documentaire portretten waarbij echte 
emotie belangrijker is dan perfectie.’ Voor haar 
studie aan de Fotovakschool in Eindhoven besloot 
ze een project over mensen met fibromyalgie te 
maken. ‘Ik kende voorheen, naast mijn moeder 
en zus, niemand anders met de aandoening. 
Voor mij was het heel bijzonder om andere 
fibromyalgiepatiënten te mogen fotograferen  
en hun verhaal en ervaringen te horen’.
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Romy Breman 
‘Mijn naam is Romy Breman, ik ben 21 jaar en 
woon in Nunspeet. Ik studeer doktersassis-
tente aan het Gezondheidszorg College van 
ROC Midden Nederland in Utrecht. Vanaf mijn 
elfde heb ik al klachten. Ook had ik vanaf die 
tijd verschillende fysiotherapeuten, manueel 
therapeuten en oefentherapeuten, maar nooit 
is eruit gekomen waar de pijn vandaan kwam. 
Het werd altijd op hypermobiliteit gegooid, 
maar een oplettende podoloog zei: “Jij moet 
eens naar een reumatoloog met deze klach-
ten’’. Mijn huisarts heeft mij in maart 2019 
doorgestuurd naar de reumatoloog en het 
was gelijk duidelijk dat het fibromyalgie was. 
Na de diagnose ben ik bij een fysiotherapeut 
terechtgekomen, die mij eindelijk begreep en 
waar ik nu nog steeds onder behandeling ben. 
De acceptatie is en blijft voor mij moeilijk, 
omdat ik nog niet goed ‘’nee’’ kan zeggen en 
vaak over mijn grenzen heen ga. Het leek mij 
een uitstekend idee om vrijwilliger te worden 
bij FES Jongeren en zo anderen te helpen met 
hun proces. En samen te kunnen praten over 
de problemen waar wij als jongeren allemaal 
tegenaan lopen, zoals continu pijn, onbegrip 
over de ziekte of vermoeidheid. Ik hoop via 
FES Jongeren leeftijdsgenoten te bereiken en 
er samen voor te zorgen dat wij erop vooruit-
gaan. Dit kunnen wij doen door met elkaar in 
gesprek te gaan en elkaar tips te geven.’ 

Michelle Oosthof
‘Ik ben Michelle, 27 jaar. Ik heb een Master in 
International Business en een Master in Orga-
nisational Psychology afgerond. Eind vorig jaar 
heb ik na een jarenlange zoektocht in verschil-
lende ziekenhuizen de diagnoses fibromyalgie 
en Syndroom van Tietze gekregen. Ik kreeg 
meteen medicatie voorgeschreven tegen de 
chronische pijn en de optie om een intensief 
revalidatietraject te volgen bij OCA in Rotter-
dam waarmee zij zeer succesvolle resultaten 
boeken. Tijdens dit traject ga je aan de slag 
met een fysiotherapeut, psycholoog, ergo-
therapeut en revalidatiearts om de negatieve 
cirkel van chronische pijn te doorbreken door 
weer te gaan bewegen. Net voor mijn diagnose 
deed alles me pijn en kon ik nog amper de trap 
op lopen. Door OCA heb ik geleerd dat bewe-
gen juist tegen de pijn werkt, mits je het ge-
leidelijk opbouwt en je aan je stabiliteit werkt. 
Het revalidatietraject heeft mij echt enorm 
geholpen. De kennis die ik heb opgedaan deel 
ik graag met de rest van de wereld op mijn 
blog ThePainBoss.com. Als vrijwilliger van  
FES wil ik mensen met elkaar verbinden,  
kennis delen en in contact staan met lotgeno-
ten zoals de lieve mensen in onze FES jonge-
rencommissie. Ook hoop ik jongeren te laten 
inzien dat je met een positieve blik op het 
leven en de juiste handvatten zeer goed kan 
leren leven met fibromyalgie.’

                    

4

COLOFON

Fibromyalgie en Samenleving
Noorderweg 62
1221 AB Hilversum
Mail fes@fesinfo.nl
www.fesinfo.nl
035 - 6220612
Ma, di, do, vr 10.00 - 13.00 uur
voor adreswijzigingen, 
aanmeldingen en opzeggingen.
Opzegging van het lidmaatschap 
minstens vier weken voor aanvang
van het nieuwe lidmaatschapsjaar.

DE FIBROMYALGIELIJN
035-6212223
Voor vragen over fibromyalgie
Ma t/m vr 10.00-14.00 uur

Oplage: 8.000, ISSN: 1380-6726 
fesmagazine@fesinfo.nl 

Hoofdredactie  
Ulrike Schmidt, Meander Media 
Esther Smid Tekst & Eindredactie 

Redactie 
Marian Brands, Rinie Geenen, Stephanie 
Kervel, Fabiola de Moraaz Imans,  
Ruud Kortekaas,  Machteld de Roos,  
Dorine Slaghekke, Nick Steenkamp  

Fotografie 
Ria van der Burgt, Ellen Eisma,  
Aukje Goedegebuure, Bert de Jong,  
Peter Kolstein, Marit Moerman,
Gerda Roelofs, Debbie Waals, 
Heidi Verhorik en Gerda Zorg

Illustraties: 
Janet Otter, Markwin Schumm, Rik Slinger 
Vormgeving:  Susan Kuipers, Suzo Design

Drukwerk : Veldhuis Media BV

Uw advertentie in de media van  FES?  
Dat kan! FES Magazine verschijnt 4x per jaar 
in een oplage van 8.000. 
Neem contact op met Ingeborg Audier: 
adverteren@fesinfo.nl

VAN DE REDACTIE  

Ssst … luister naar jezelf

Soms maken we FES Magazine met een thema in ons hoofd. 
Maar vaak ook niet, en dan ontdekken we achteraf dat er toch 
een rode draad doorheen loopt. Dat gevoel hebben we deze 
keer ook. Veel van de artikelen in dit nummer gaan over aan-
dacht voor jezelf. Over mededogen hebben met jezelf, over 
vriendelijk zijn voor jezelf. 
Markwin maakte een strip over mindfulness. Neem even de 
tijd om hem te bekijken op pagina 6. Rinie Geenen vertelt op 
pagina 7 over hoe hij het ervaart om opa te zijn. Hij hoopt dat 
zijn kleinkinderen leren om blijvend te genieten van wat ze 
zelf graag doen (en niet wat opa vindt dat ze horen te doen). 
Het artikel over werk en chronisch ziek zijn (pag. 20) gaat 
over vakantie. Want ja, de zomervakantie is dan alweer lang 
voorbij, maar soms heb je gewoon een pauze nodig. En ook 
als je chronisch ziek bent mag je dus op vakantie. Misschien 
wel juist dan. 
Fabiola pleit in haar artikel (pag. 16) over aandacht voor je ui-
terlijk. Ga eens voor de spiegel staan en probeer wat kleuren 
uit, neem de tijd om iets uit je garderobe te kiezen waarin je 
je lekker voelt. Het mag! 
Helemaal stil werden we van de reportage van fotografe Lauri 
(pag. 22). We voelen de aandacht die zij had voor de mensen 
die ze portretteerde. Zelf zegt ze erover dat ‘echte emotie 
belangrijker is dan perfectie’. Wij vinden het een perfecte 
reportage. 
En tot slot delen we graag de goed tip die Isa (13) heeft voor 
ouders: ‘Luister naar je kind. Die weet het beste hoe het zich 
voelt vanbinnen.’ Eigenlijk is het een goede tip voor iedereen: 
‘Luister naar jezelf, jij weet het beste hoe jij je voelt vanbin-
nen.’ Wij gaan zelf ook even luisteren…

Ulrike & Esther
fesmagazine@fesinfo.nl

FES jongeren Michelle Oosthof en Romy Breman

EVEN VOORSTELLEN

‘De acceptatie  
is en blijft voor 

mij moeilijk’

‘Met een 
positieve  
blik en de juiste 
handvatten kun  
je goed 
leven met 
fibromyalgie’ 

WAT IS FIBROMYALGIE?
Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spie-

ren. Fibromyalgie veroorzaakt chronische pijn, stijfheid en 
vermoeidheid. Waardoor mensen met fibromyalgie precies 

klachten krijgen, is onbekend. 
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Nieuws

Sinds een aantal maanden ben ik opa van een kleinzoon 
met de mooiste lach van de wereld en een kleindochter 
met de mooiste ogen van de wereld. De komst van mijn 
kleinkinderen inspireerde me tot een column die niet  
over fibromyalgie gaat, maar over een levensthema.

Beschermen
Het is fantastisch om te zien hoe gretig mijn kleinkinderen 
leren bewegen en babbelen en hoe blij ze zijn met aan-
dacht, contact, eten en slapen als ze dat nodig hebben. 
Ze hebben nog geen verantwoordelijkheden of zorgen 
en hebben er alle vertrouwen in dat ze niet vallen of op 
andere wijze schade oplopen. Als opa krijg ik nu ook weer 
een rolletje in de opvoeding. Ik vraag me soms af hoe ik 
eraan kan bijdragen dat mijn kleinkinderen gelukkige 
volwassenen worden.

Tijdens het college vraag ik mijn toehoorders soms 
voor welke opvoedingsstijl ze zouden kiezen: “kinderen 
bijsturen en beschermen waar nodig” of “kinderen hun 
eigen gang laten gaan”. De meeste stemmen gaan altijd 
naar de eerste opvoedingsstijl. Dat is begrijpelijk, want we 
willen dat onze kinderen op zwemles gaan zodat ze niet 
verdrinken en dat ze zich netjes gedragen en goed hun 
best doen op school zodat het vakbekwame volwassenen 
worden. We hebben het allerbeste met ze voor.

Identiteit
Toch zijn er ook mensen die voor de tweede opvoe-
dingsstijl kiezen. Zij trekken hun wenkbrauwen op als 
iemand het over “opvoeden” heeft. Ze vinden dat we onze 
kinderen niet moeten vormen naar onze eigen idealen, 
maar dat ze moeten leren ontdekken wat ze zelf graag 
doen. Dan weten ze later immers waar ze echt gelukkig 

van worden. Het is een thema in sommige liedjes dat het 
leven mooi is totdat opvoeders en leerkrachten je leren 
om verstandige volwassenen te worden; bijvoorbeeld in 
Logical Song van Supertramp en Another Brick in the Wall 
van Pink Floyd. Hierin krijgen opvoeders het verwijt dat 
ze de identiteit van kinderen afpakken; zo erg zelfs dat de 
kinderen uiteindelijk niet meer weten wat ze willen en wie 
ze zijn. 

Ik voel, binnen bepaalde grenzen, ook wel iets voor de 
tweede, vrijere opvoedingsstijl. Daarom luister ik goed 
naar wat mijn kleinkinderen zelf willen. Ik hoop dat ze 
leren om blijvend te genieten van wat ze graag doen en 
met lef en plezier de wereld leren verkennen. Deze hou-
ding biedt tegenwicht tegen ellende die ook op hun pad 
zal komen. 

“Auw” en “Neh”
Mijn schoondochter liet me iets zien dat nu al kan helpen 
om mijn kleinkinderen zo goed mogelijk te begrijpen. 
Het is een boekje over babytaal. Een baby die “Auw” zegt 
zou moe zijn en een baby die “Neh” zegt heeft honger. Ik 
kan echter de juistheid van dit advies niet bevestigen. Ik 
denk dat er sprake is van een vergissing en dat we hier te 
maken hebben met pubertaal in plaats van babytaal. Mijn 
eigen zonen zijn nu welbespraakte vaders, maar toen ze 
als puber thuiskwamen van school of werk, lieten ze met 
korte woorden zoals “Auw” en “Neh” duidelijk weten dat ze 
moe of hongerig waren.

Rinie Geenen
Prof. dr. Rinie Geenen (1955) geeft psychologie-onderwijs aan  
de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar emotionele,  
sociale en biologische aspecten van reumatische aandoeningen.

Opa
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Hypermobiele  
gewrichten vaak  
samen met fibromyalgie 
Hypermobiele gewrichten komen bij fibromy- 
algie vaker voor dan je zou verwachten. Dat 
blijkt uit onderzoek van de Spaanse  reuma-
tologe  Lilian López-Núñez.  Zij   onderzocht 
86 vrouwen met fibromyalgie, waarvan 51 
zonder en 35 mét hypermobiliteit. Bij alle 
onderzochte vrouwen was sprake van soma-
tiek, pijn en vitamine D-gebrek. De hyper-
mobiele vrouwen bleken minder opiaten te  
gebruiken, waren angstiger, slanker en had-
den een lagere botdichtheid.  Het hypermo-
biliteit (HMS)-syndroom is een aangeboren 
vaak erfelijke afwijking van het bindweefsel 
van de  gewrichtsbanden en  pezen. Door 
deze afwijking kunnen de banden en pezen 
hun steunende functie niet goed vervullen. 
Dit maakt de gewrichten overbeweeglijk (hy-
permobiel) en instabiel. Het HMS-syndroom 
is een vrij onbekende  chronische  aandoe-
ning. Er zijn nog geen gegevens bekend over 
het aantal personen. De symptomen van dit 
syndroom kunnen op elke leeftijd ontstaan. 
De aandoeningen verschillen per persoon  
en lopen zeer sterk uiteen.

STRIP door: Markwin Schumm

VEILIGE 
GEZONDHEIDSINFORMATIE  
OP HET WEB 
Halverwege 2020 voerde de Consumentenbond 
onder 7015 panelleden een onderzoek uit naar het 
zoeken van medische informatie op internet. 81% 
van de deelnemers aan de enquête geeft aan bij 
gezondheidsklachten weleens internet te gebruiken 
als bron van medische informatie. Maar hoe weet je 
nou wat betrouwbaar is? De Consumentenbond heeft 
een paar tips:
•  Controleer of er een betrouwbare organisatie  

achter de website zit en wie de website financiert. 
Vaak is deze informatie te vinden achter een kopje 
‘over ons’.

•  Bezoek websites van patiëntenorganisaties. 
Zorgkaartnederland.nl heeft een overzicht van 279 
patiëntenorganisaties.

•  Bezoek websites van beroepsverenigingen van 
(tand)artsen en apothekers. Deze bieden vaak ook 
informatie voor patiënten.

•  Bezoek websites van ziekenhuizen. Zij geven soms 
informatie over aandoeningen en behandelingen.

•  Let op bij websites met reclame over 
geneesmiddelen en/of behandelingen.

• Vermijd fora en community-platforms. 
•  Controleer wie de tekst heeft geschreven, wat de 

bronnen zijn en hoe actueel de informatie is.
Voorbeelden van betrouwbare websites volgens de 
Consumentenbond zijn onder andere thuisarts.nl, 
oogartsen.nl, mlds.nl over buikklachten, apotheek.nl, 
rivm.nl en kiesbeter.nl. 
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Als peuter kon Isa haar hoofd niet in haar nek 
leggen om uit een flesje te drinken. ‘Dat is het 
eerste dat ik me kan herinneren; de pijn in mijn 
rug en nek. Toen ik vier jaar was, zat ik bij mijn opa 
achterop de elektrische fiets. Ik viel eraf met mijn 
hoofd op de stoeprand. Toen de hersenschudding 
allang over was, bleef ik toch hoofdpijn houden.’
‘Ook als baby had Isa al veel klachten’, herinnert 
moeder Daniëlle (43) zich. ‘Ze sliep slecht, had vaak 
darmklachten en is twee keer in het ziekenhuis 
opgenomen vanwege uitdrogingsverschijnselen. 
Toen ze later met een holle rug en met haar buikje 
naar voren ging lopen, was echt duidelijk dat ze 
pijnklachten had. Eigenlijk kon Isa nooit echt kind 
zijn; ze was altijd moe, snel overprikkeld en had 
vaak pijn.’
 
Eindeloze zoektocht
De huisarts verwees Isa door naar naar een kin-
derfysiotherapeut. ‘De behandelingen waren erg 

belastend voor Isa’, vertelt haar moeder. ‘Ze kwam 
er misselijk en met migraine vandaan. Na een paar 
maanden verwees de fysiotherapeut ons terug naar 
de huisarts. Er werden foto’s gemaakt van de nek 
en de rug, maar daarop was niks te zien. We dach-
ten dat Isa misschien reuma had, net als mijn man 
Peter. Maar ook de reumatoloog kon de oorzaak 
niet vinden. We bezochten een kinderarts, een 
chiropractor en een osteopaat. Zonder resultaat. 
We probeerden oplossingen te vinden in voeding, 
mesologie en homeopathie, maar niets hielp. Isa 
werd steeds zieker, ik maakte me zorgen en voelde 
me radeloos.' 

Aanval
Uiteindelijk begon Isa aan een vier maanden 
durend revalidatietraject voor chronisch pijnpa-
tiënten. ‘Ik ging een paar keer per week naar het 
ziekenhuis om onder begeleiding van een ergothe-
rapeut, een fysiotherapeut en een psycholoog 

Een waslijst aan lichamelijke klachten mondde uit in een 
jarenlange zoektocht. Maar vlak voordat Isa Zeeman (13) naar 

de middelbare school ging, kreeg ze eindelijk een diagnose: 
fibromyalgie. ‘Ik was blij’, zegt Isa, ‘maar ook teleurgesteld, 

want er is helaas niks aan te doen…’
Tekst: Esther Smid Foto’s: Marit Moerman

‘Tot nu toe is mijn  
leven best een gedoe’
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reumatoloog, die het dossier van Isa doorspitte. 
Uiteindelijk stelde een andere reumatoloog vast 
dat alle tenderpoints positief waren en dat de diag-
nose 100% fibromyalgie was.’
Isa: ‘Ik was blij, maar ook teleurgesteld. Nu heb ik 
wel een diagnose, maar ze kunnen me niet van mijn 
klachten afhelpen.’ Daniëlle begreep de teleurstel-
ling van haar dochter. ‘Nu hadden we eindelijk een 
diagnose, maar hoe ga je daarmee om en welke 
weg sla je in? Er kwamen eigenlijk alleen maar vra-
gen bij.’ Vanwege haar slechte ervaringen wilde Isa 
niet opnieuw aan een revalidatietraject beginnen. 
Wel bleef ze onder behandeling bij een psycholoog. 
Daniëlle: ‘Isa weet dat ze het een plek moet geven, 
maar dat is best lastig wanneer je dagelijks op-
nieuw teleurgesteld wordt door je lichaam of door 
de mensen om je heen.’

Dagelijks leven
‘Mijn klachten zijn nog steeds hetzelfde’, zucht Isa. 
‘Ik ben het inmiddels gewend, maar het is eigenlijk 

niet normaal dat je hieraan gewend raakt. Ik ben 
best vaak prikkelbaar. Als mensen mij niet begrij-
pen, word ik boos. Ik denk overal heel goed over 
na en kies heel bewust welke dingen ik wel en niet 
doe. Sommige mensen snappen het niet en zeggen 
dan: “Je had toch hoofdpijn, waarom blijf je niet 
thuis?” Heel irritant dat ik mezelf continu moet 
verdedigen. Ik vind het niet leuk als vriendinnen 
voor mij bedenken dat ik wel te moe zal zijn. Dan 
voel ik me buitengesloten en dan zeg ik daar wat 
van. Het liefst wil ik overal gewoon zoveel mogelijk 
aan meedoen. Ik wil geen uitzondering zijn.’
Isa is volgens haar moeder best hard voor zichzelf. 
‘Ze laat weinig emoties zien, terwijl ze natuurlijk 
best verdriet heeft. Daar wil ze het alleen niet altijd 
over te hebben. Hoe meer er lichamelijk en gees-
telijk gevraagd wordt van Isa, hoe slechter het met 
haar gaat. Naar school fietsen in de kou, met een 
zware rugtas vol boeken lopen, veel huiswerk; het 
heeft allemaal negatieve invloed.’
Isa heeft nog een goede tip voor ouders: ‘Luister 
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te leren omgaan met mijn pijn. De fysiotherapeut 
zei dat ik misschien alleen maar dácht dat ik pijn 
had, maar dat ik het eigenlijk niet had. Ik was daar 
heel verdrietig over. Je wilt eigenlijk horen dat wat 
jij voelt echt is. De behandelingen hielpen niet, ik 
werd er misselijk van en kreeg juist meer pijn, die 
dagenlang aanhield. Tijdens het afrondende ge-
sprek werd gezegd dat ik misschien mijn vader ko-
pieerde in het ziek zijn. Dat voelde als een aanval.’
Daniëlle: ‘Tegen mij werd gezegd dat ik mijn 
overbezorgdheid moest laten varen. Maar hoe 
doe je dat als je voelt dat je kind niet in orde is? 
We moesten er maar mee leren omgaan’, verzucht 
Daniëlle. ‘Ik probeerde alles los te laten en te ac-
cepteren, positief te blijven en niet overbezorgd te 
zijn.’
Isa: ‘Soms moest ik naar school van mijn moeder, 
terwijl het echt slecht met me ging. Ik voelde me 
niet meer begrepen door haar terwijl zij mij juist 
altijd hielp. Nu liet zij mij ook nog in de steek…’

Op het goede spoor
Opnieuw werd Isa onderzocht, nu door een reu-
matoloog en een neuroloog. Isa bleek een te hoog 
CK-gehalte (creatinekinase) te hebben. Dat wijst 
erop dat haar spieren niet goed functioneren. De 
neuroloog onderzocht daarom het DNA van Isa. 
Daaruit bleek dat Isa drager is van een genafwij-
king: hypokalemische, periodieke paralyse (aan-
doening waarbij je aanvallen hebt van spierzwakte). 
Daniëlle: ‘Omdat niet alle klachten in dat plaatje 
passen, is niet te zeggen of Isa alleen drager is of 
deze aandoening ook echt heeft. Een dorpsgenoot 
met fibromyalgie vertelde aan Daniëlle dat Isa’s 
klachten helemaal overeenkwamen met die van 
haar. ‘Ik ging me erin verdiepen’, vertelt Daniëlle, 
‘en alles paste in het plaatje. Via een fibromyal-
giecentrum raadpleegden we ten einde raad een 

‘Eigenlijk kon Isa nooit 
echt kind zijn’

‘Het liefst wil ik overal 
aan meedoen, ik wil 
geen uitzondering zijn’
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Een dikke pil over pijn. Heb ik daar zin in? Ja, want ook 
ik kamp nog steeds met pijn die wel wat minder kan. 
En stiekem ben ik dan bij ieder boek erover toch weer 
nieuwsgierig naar wat ik nog kan leren. Dit boek heeft 
een stikker meegekregen met: “Bekend van Topdokters”. 
De auteur was te zien in de gelijknamige tv-serie over 
specialisten. Bart Morlion geeft met dit boek een inkijkje 
in zijn werk en leven als pijnspecialist. 

Ik begin met het hoofdstuk over behandelingen. Morlion 
schetst hierbij naast de behandelingen die hijzelf zou 
geven ook zijn visie op bijvoorbeeld cognitieve ge-
dragstherapie, mindfulness en yoga, tai chi, visualisaties, 
ademtechnieken, hypnose en biofeedback. Allemaal 
vormen waarmee je regie kunt krijgen over je pijn.  
Mooi vind ik de aandacht die Morlion schenkt aan mu-
ziek. Of het nu klankschalen zijn of smooth jazz. Recent 
onderzoek heeft aangetoond, dat actief muziek maken 
nog krachtiger impact heeft op het brein dan passief 
luisteren. De pijnstillende werking is meermaals aange-
toond. Ik raak op slag gemotiveerder om achter de piano 
te kruipen. 

Ik blader terug in het boek naar het deel dat gaat over 
Bart Morlion zelf. Wie is deze Belg en hoe ziet zijn 
loopbaan eruit? Hoe werkt hij?  “Praten, praten, praten 
en niet spuiten, spuiten, spuiten”, zegt hij. Zijn aanpak 
heeft drie pijlers: medisch-technische behandelingen 
zoals injecties of zenuwblokkades, het leren bewegen en 
mentale kracht ontwikkelen. Het lijkt sterk op het soort 
multidisciplinaire aanpak zoals je die ook wel in revali-
datietrajecten ziet terugkomen, en maar zelden in de 
praktijk bij pijnklinieken in Nederlandse ziekenhuizen. 

In het tweede deel van dit boek schetst Morlion de theo-
rieën rond pijn. Afgewisseld met cases van patiënten als 
voorbeeld. Opvallend vind ik hierin zijn beschrijving van 
de groep “professionele” ongeneeslijk zieken die kenne-
lijk niet beter willen worden. Hij deinst er niet voor terug 
om patiënten te weigeren die niet willen meewerken 
aan herstelgedrag. 
Volop ruimte ook voor de soorten pijn en de theorie 
rond de pijnpoort. Ken je die nog? De normale positie 

van de pijnpoort is halfgesloten, hij gaat alleen open 
bij gevaar. Bij chronische pijn staat de poort wagenwijd 
open en komt alles keihard binnen. Tenzij je in staat bent 
om de poort op een kier te houden met afleiding of 
andere aangename prikkels. 

Het boek heeft ook veel aandacht voor lage rugpijn en 
een kort hoofdstuk over fibromyalgie en de controver-
siële diagnose ervan die naar zijn zin iets te vaak wordt 
afgegeven. Een collega van Morlion opperde dat fibro-
myalgie een breuk is tussen body en mind. Dus een be-
handeling moet dan volgens Morlion ook gericht zijn op 
het herstellen van de verbinding tussen body en mind. 

Boeken over pijn zijn er genoeg, maar dit boek stijgt 
volgens mij uit boven de doorsnee opsommingen en 
theoretische beschrijvingen die je ook vaak tegenkomt. 
Door de ik-vorm waarin het is geschreven leest het 
gemakkelijk weg. Mijn kennis is weer opgefrist en ik ben 
me meer bewust van bijvoorbeeld de kracht van muziek 
op mijn pijn. 

Machteld de Roos is gecertificeerd ervaringsdeskundig coach. Voor FES 
Magazine speurt zij naar nieuwe zinvolle titels.

 

Praten in plaats van spuiten

BOEKENHOEK
door Machteld de Roos

Pijn: Beter leren leven met pijn 
Bart Morlion
Uitgeverij Lannoo, ISBN 978 4001458160
269 pagina’s, € 22,99

Als je een boek bestelt  
bij bol.com via de link op  
www.fesinfo.nl/boeken,  
dan gaat een percentage 
van de aankoop naar FES. 
Het kost jezelf niets extra’s 
en je steunt de vereniging 
ermee. Bedankt vast!

Esther Smid (1968) studeerde Nederlands aan de Universiteit 
Utrecht. Ze werkt als freelance journalist en eindredacteur en schreef 
twee informatieve kinderboeken. 

niet naar wat jij als ouder denkt dat goed is, maar 
luister naar je kind. Die weet het beste hoe het zich 
voelt vanbinnen.’

School
Isa: ‘Ik doe mavo-havo en ga elke week tijdens gym 
naar het ondersteuningspunt om te praten over 
hoe het gaat, toetsen in te halen en huiswerk te 
maken. Als ik volle dagen meeloop op school heb 
ik thuis geen energie meer voor huiswerk en val 
ik voor het avondeten in slaap. Daarom mag ik de 
lesuren in de middag overslaan. Mijn school doet 
echt moeite voor mij. Ik kies vanwege de fibro-
myalgie na de brugklas voor mavo, terwijl ik best 
havo zou kunnen. Dat is jammer, maar ik kan altijd-
na de mavo nog mijn havo-diploma halen.’
De coronacrisis helpt Isa om beter met haar klach-
ten om te gaan. ‘Ik kan mijn eigen tijd indelen en 
heb geen last van alle drukte en prikkels op school. 
Ik volg mijn online lessen vaak vanuit bed en kan 
me thuis beter concentreren. Toch mis ik het ook 
om naar school te gaan en mijn vriendinnen te zien.’

Gedoe
‘De gesprekken aan tafel gaan regelmatig over Isa’, 
zegt Daniëlle. ‘Mijn andere dochter is 16 en vindt 
die gesprekken lastig. Soms loopt ze weg… Helaas 
kan het vaak niet anders, maar ik snap dat het ook 
voor haar niet altijd leuk is.’
Isa vindt het ook best erg voor haar zus. ‘Wij waren 
heel vaak naar het ziekenhuis als zij uit school 
kwam. En mijn vader was dan aan het werk.’
Isa’s klachten zijn helaas nooit helemaal weg. ‘Ik 
moet altijd op het moment zelf kijken hoe het gaat 
en of ik de volgende dag kan uitrusten. Ik leer er 
naarmate ik ouder word wel beter mee omgaan. 
Maar eigenlijk is mijn leven tot nu toe best  
een gedoe.’

‘Je wilt eigenlijk horen 
dat wat jij voelt echt is’
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1. ReumaNederland heeft de afgelo-
pen tijd mensen met reuma, onder 
wie ook mensen met fibromyalgie, 
gevraagd waar zij in het dagelijks 
leven tegenaan lopen. Zo wil Reu-
maNederland mét de mensen om 
wie het gaat haar agenda 2020-2023 
vormgeven. Jaap en Marleen van 
de Commissie Belangenbehartiging 
zijn lid van een ‘meedenkgroep’ van 
ReumaNederland over optimale 
behandeling bij fibromyalgie. Hoe 
zit dat en wat is het belang voor 
mensen met fibromyalgie? 
In september 2018 is ReumaNeder-
land gestart met een grote achter-
banraadpleging, ‘Route23’. Daaruit 
kwam naar voren dat er behoefte is 
aan meer duidelijkheid over welke 
behandelmogelijkheden er nu zijn als 
je fibromyalgie hebt. Vandaar dat tot 
2023 de verbetering van de fibromy- 
algiezorg één van de speerpunten 
is. Ook FES pleit al jaren voor meer 
duidelijkheid rondom de zorg en on-
dersteuning bij fibromyalgie. Samen 
met ReumaNederland heeft FES de 
krachten gebundeld om te komen 
tot een zorgpad voor mensen met 
fibromyalgie. 

2. Wat heeft de Commissie Belan-
genbehartiging van FES bijgedra-
gen aan de onderwerpen op die 
agenda?  
We hebben ons eerst afgevraagd: wat 
willen we met het zorgpad bereiken? 
•  Mensen met fibromyalgie meer 

handvatten geven voor de onder-
steuning bij hun aandoening en 

ze laten weten waar ze daarvoor 
terechtkunnen. 

•  Betere samenwerking tussen patiënt 
en behandelaar.

•  Betere zorg en ondersteuning voor 
mensen met fibromyalgie.

•  Vergroten van kennis over fibro- 
myalgie bij zorgprofessionals.

Elk mens met fibromyalgie is anders. 
We hebben vier profielen opgesteld. 
Deze profielen hebben we daarna 
voorgelegd aan het bestuur van 
FES, de Juridische Adviesraad en de 
Medische Adviesraad. Met de opmer-
kingen en aanvullingen als bagage, 
bespraken we begin juli in een uit-
gebreidere werkgroep specifiek het 
‘optimale zorgpad’ voor mensen met 
fibromyalgie. 

3. Wat moeten we ons voorstellen 
bij een ‘optimaal zorgpad’? Wat 
houdt een ‘zorgpad’ überhaupt in?
Allereerst is het van belang dat er 

goede afstemming en overleg komt 
tussen diverse zorgverleners zoals 
huisartsen, specialisten, arboartsen 
en bedrijfsartsen. Het zorgpad zelf 
moet dienen als een protocol om te 
komen tot optimale zorg voor fibro-
myalgiepatiënten. Zelf haal ik vaak 
het voorbeeld aan van een cafetaria: 
je hebt wat te kiezen. Onderdeel van 
het optimale zorgpad is volgens ons 
ook begeleiding naar passend werk. 
Het is bovendien van groot belang 
dat wij als werkgroep draagvlak 
creëren bij de zorgverleners. Dat kost 
overtuigingskracht. 

4. Gaat de CBB dit nog op de een of 
andere manier toetsen bij de achter-
ban? En zo ja, hoe?
Het is inderdaad onze bedoeling sa-
men met het bestuur om door middel 
van een enquête een beeld te krijgen 
wat het grootste pijnpunt is bij onze 
achterban als het gaat om hun zorg. 

5. Even heel iets anders. Van de 
zomer, toen het coronavirus in toom 
leek, mochten fysiotherapeuten hun 
praktijken weer openen voor fysieke 
consulten voor oefentherapie en 
fysiotherapie. Maar niet iedereen 
durft weer naar therapie te gaan 
uit angst voor besmetting zolang er 
geen vaccin is. Heeft de CBB hier-
over contact gehad met fysiothera-
peuten?
Dat klopt inderdaad. Van individuele 
fysio- en oefentherapeuten hebben 
we gehoord dat niet alle patiënten 
de stap durven te wagen om weer 

Jaap Gönning is voorzitter van de 
Commissie Belangen Behartiging van FES 
en zit in verschillende werkgroepen van 

Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(In). 
Daarnaast is hij freelance (sport)journalist en 

columnist. Hij verzorgt ook de pr van twee 
eredivisie drie- bandenverenigingen [biljart, 

red.] en is internationaal scheidsrechter 
rolstoelbasketbal.

BELANGENBEHARTIGING

naar de praktijk te komen. Er zijn 
nog steeds mensen die wachten tot 
er een vaccin op de markt komt, dat 
voldoende bescherming geeft. De 
fysio- en oefentherapeuten hebben 
er zelf alles aan gedaan om te werken 
volgens de RIVM-regels. De afspra-
ken zijn bijvoorbeeld ruim gepland 
en handdoeken en lakens worden 
niet door de praktijk geleverd, maar 
moeten worden meegenomen. Een 
mondkapje is niet verplicht maar 
wanneer de patiënt hierom vraagt 
wordt deze uiteraard gebruikt.

6. Welke alternatieven zijn er voor 
mensen met fibromyalgie die zich-
zelf te kwetsbaar vinden om naar 
fysieke consulten te gaan of die een 
partner hebben die tot de kwets-
bare groep behoort? Hebben jullie 
tips? 
Ik verwijs graag naar het stuk van 
Annemiek de Crom in het magazine 
190 op pagina 30 met als titel ”Blijf 
ook thuis in beweging”. En verder zou 
ik ook de eigen fysiotherapeut/ 

oefentherapeut om oefeningen vra-
gen die vrij eenvoudig thuis te doen 
zijn. Maar waar ik wel op wil wijzen is 
dat veel fibromyalgie- en chronische 
pijnpatiënten, die aangewezen zijn 
op fysio- of oefentherapie en deze 
niet hebben kunnen ontvangen, 
problemen ondervinden. Ze kunnen 
niet altijd de dingen doen die ze 
deden voordat corona haar intrede 
deed. IederIN, in samenwerking met 
Patiëntenfederatie Nederland én  
ReumaNederland hebben onderzoek 
hiernaar ingesteld en zetten zich in 
voor deze groepen. Lees meer op 
https://iederin.nl/de-coronacrisis-is-
voor-mensen-met-een-beperking-
nog-lang-niet-voorbij/ en op https://
reumanederland.nl/nieuws/nieuws/
mensen-met-reuma-ervaren-pro-
blemen-door-coronamaatrege-
len-in-de-zorg/. 

7. De CBB was bezig om versterking 
te zoeken. Hoe staat het daar nu 
mee?
We hebben op onze oproep twee 
aanmeldingen gekregen. Een kandi-
daat moest zich later om persoonlijke 
redenen alsnog terugtrekken en met 
de tweede hebben we in september 
een gesprek gehad. Meer erover ho-
ren jullie binnenkort via de website  
of nieuwsbrief van FES.

Fibromyalgie op de agenda van ReumaNederland, 
het optimale zorgpad, fysiotherapie en meer

Arno van Deuzen
Mr. Arno van Deuzen is advocaat. Binnen het 
individuele arbeidsrecht legt Arno zich met 

name toe op ontslagrecht, schending van de 
privacy van de werknemer en de re-integratie 

van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werknemer. Behalve lid van de Commissie 

Belangen Behartiging is Arno ook lid van het 
Deskundigennetwerk van FES.

Marleen Smit
Samen met Brian heb ik zes kinderen. Ik werk 32 
uur per week bij Achmea Schade verzekeringen, 

op de afdeling Debiteuren Management 
Particulier voor Schade en Levensverzekeringen. 

Na jaren van klachten is bij mij in 2013 de 
diagnose fibromyalgie gesteld. Na een intensieve 
behandeling door een pijntherapeut ben ik weer 

in staat om te denken in mogelijkheden. Dat 
betekent ook dat ik de mogelijkheid heb om als 
lid van de Commissie Belangen Behartiging de 
belangen van alle leden van FES te behartigen.

Frits Potuijt
Sinds 2015 ben ik lid van de Commissie 

Belangenbehartiging van FES. Ik heb mij de 
eerste twee jaren vooral beziggehouden met de 

collectieve belangen bij het UWV. Momenteel 
houd ik mij, samen met andere leden, bezig 

met bedrijfs- en arboartsen. Mijn motivatie is 
tweeledig, enerzijds om het vaak onzichtbare leed 
van fibromyalgiepatiënten onder de aandacht van 

zorgmedewerkers te brengen en anderzijds om iets 
terug te doen voor de mooie maatschappij waar 
ik een onderdeel van mag zijn. In het dagelijks 

leven ben ik betrokken bij een acteursbureau voor 
trainingsacteurs te Amsterdam.

De Commissie 
Belangenbehartiging 

– wie is wie?

Blijf ons schrijven en mailen: 
Voor algemene zaken (fysio/huisartsen/
reumatologen): cbb@fesinfo.nl
Voor UWV-vragen inclusief herkeuringen:  
cbb-uwv@fesinfo.nl
Voor vragen over arbodiensten: 
cbb-arbo@fesinfo.nl
Voor vragen over de WMO/gemeenten   
cbb-wmo@fesinfo.nl

‘Begeleiding 
naar passend 

werk moet 
onderdeel 

worden van 
het zorgpad.’

 
 

Tekst: Jaap Gönning
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Een jurk met een legging en platte laarsjes zijn net 
zo snel aangetrokken als een joggingbroek, trui en 
gympen. Als je dan in de spiegel kijkt, word je toch 
vrolijker van jezelf. Een compliment van je partner 
of omgeving over je uiterlijk kan je ook een boost 
geven of in ieder geval een glimlach. Geniet van 
je vrouw-zijn en laat zien wie je bent. Je bent niet 
de fibromyalgie, je hebt het. Hoe kun je op een 
makkelijke manier meer aandacht aan jezelf geven, 
zonder dat het je te veel energie kost?

Je figuur
Je lichaam kan door fibromyalgie veranderen. Je 
houding, opgezette handen, benen en voeten, een 
bolle en harde buik... Vaak ben je daardoor geneigd 
om juist te wijde kleding te dragen, wat niks doet 
voor jouw mooie vrouwelijke vormen. Het is ook 
best lastig om goed voor de dag te komen.  
Hier volgen een aantal tips, waarbij je je toch  
gekleed voelt.
•  Als je last hebt van een opgezette buik dan is het 

niet fijn om een band in je buik te dragen van 
een broek of legging. Probeer eens een legging 
of panty die hoger zit en broeken met een brede 
tailleband. Het kledingmerk Chiarico heeft leg-
gings van viscose die helemaal over je buik vallen.

•  Bij opgezette handen kun je beter een opvallende 

ketting of sjaal dragen, zodat de aandacht daar-
naartoe gaat. Draag geen sieraden om de polsen, 
dit trekt de aandacht.

•  Heb je opgezette voeten en enkels, draag dan 
een schoen of laars die wat hoger over de enkels 
valt. Zo wordt het accent op een ander deel van je 
been gelegd.

•  Goed passende kleding geeft je een vrouwelijk  
figuur. Draag deze in soepele materialen, zodat 
het niet te strak om je lichaam valt.

Kleur toepassen
Kleur in kleding en accessoires heeft de meeste in-
vloed op het gelaat. Hoe dichter bij het gezicht, hoe 
meer invloed het heeft op je huid-, haar- en oog-
kleur. Ook speelt de herhaling van kleur hierbij een 
rol. Ben je bijvoorbeeld erg moe en heb je donkere 
kringen onder je ogen, draag dan liever geen zwart
of donkerblauw dicht bij je gezicht. Het versterkt 
en doet je er nog vermoeider uitzien. Je kunt dan 
beter de kleur van je ogen terug laten komen 
in je kleding of accessoires. Je zult dan zien dat 
jouw ogen eruit springen en de donkere kringen 
veel minder opvallen. Je krijgt daardoor een fris-
ser uiterlijk. Er zijn in de basis vier verschillende 
kleurtypen; zomer, winter, herfst en lente. Elk type 
kan alle kleuren dragen, behalve zwart en spierwit 

Met fibromyalgie kun je door vermoeidheid en pijn geneigd zijn om
jezelf minder goed te verzorgen. ‘s Morgens douchen kan al een hele
opgave zijn. Toch kan het je helpen om juist wel meer aandacht aan  

je uiterlijk te besteden. Tekst: Fabiola de Moraaz Imans Illustratie: Janet Otter

Aandacht
voor jezelf
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Vlak voordat Nederland op slot ging door de coronacrisis 
genoten we nog een heerlijk dagje van onze vierjarige 
kleindochter Benthe. We besloten al voor haar geboorte 
om haar op haar verjaardag niet te overladen met ca-
deaus, maar om haar ieder jaar een uitje cadeau te doen. 
Genieten voor haar, maar zeker ook voor haar oma en 
opa! Zo gingen we een keer naar de peuterochtend in de 
schouwburg met verschillende korte voorstellingen, knut-
selen en een fotosessie. Dat was een groot succes. Alles 
wat we met haar doen is sowieso leuk omdat zo’n klein 
meisje zonder het te weten zoveel positiviteit uitstraalt 
dat je altijd geniet.

Dit jaar viel de keuze op de Efteling. Maar vanwege mijn 
fibromyalgie was een goede voorbereiding wel noodza-
kelijk. Zo gingen we bijvoorbeeld niet zo vroeg, maar pas 
om half twaalf. Het is voor ons gelukkig maar een uurtje 
rijden. We zorgden dat we geluncht hadden en namen 
drinken en broodjes mee voor de rest van de dag. Dan 
verspilden we tenminste geen tijd in een restaurant en 
konden we onze tijd optimaal benutten. De rolstoel ging 
mee en dat was nog passen en meten samen met het au-
tostoeltje van Benthe, maar het lukte. Verder zochten we 
via internet uit wat leuk was voor vierjarigen en maakten 
we een vrijblijvende praktische planning.

Nou, onze dag kon beginnen! In de auto kletsten we 
gezellig en zongen we liedjes van de Efteling-cd, de 
stemming zat er al goed in! Na een lange regenperiode 
scheen zelfs speciaal voor ons het zonnetje. Aangekomen 
begonnen we in het sprookjesbos, Pinokkio in de walvis 
was al meteen een groot succes, evenals Roodkapje, de 
dansende schoentjes en de spiegel van Sneeuwwitje. Bij 
het huisje van Hans en Grietje wilde Benthe niet meer 
weg, ze dacht dat het allemaal echt snoep was en vroeg 
of het hekje open kon! Omdat ik niet mee naar boven 

kon bij het kasteel van Doornroosje kwam ze terug met 
een kiezelsteen en de mededeling dat die voor mij was 
omdat ik niet zo goed kan lopen. Wat een lief en kostbaar 
aandenken voor mij!

Bij een openluchtshow danste en sprong ze mee. Ze 
mocht op de foto met de spelers. Toen ik tegen het einde 
van de middag een vreselijke dip kreeg, het koud had 
en veel pijn had, ben ik in het restaurant even wat gaan 
drinken en heb ik mijn pijnstilling ingenomen. Benthe 
zwierde met opa heerlijk in de zweefmolen en de draai-
molen, maar na een tijdje vroeg ze steeds of ze naar oma 
mocht. Ze wilde graag bij mij zijn! Ze mocht natuurlijk ook 
nog een cadeautje uitzoeken in de winkel. Dolblij was ze 
met haar lichtgevende sneeuwvlokje met verschillende 
kleuren, het was dagen haar lievelingsspeelgoed dat ze 
overal mee naartoe nam.
Op weg naar de uitgang werden alle zakdoekjes en pa-
piertjes in de mond van Holle Bolle Gijs gestopt en toen 
hij ook nog een scheet liet, gierde Benthe het uit. Als je 
haar later vroeg wat ze het leukste vond, was het dat.

Toen we terug naar de auto liepen zat ze bij mij op schoot 
in de rolstoel met haar duimpje in haar mond. Voordat 
we bij de slagboom waren viel ons lieve meisje in slaap 
en zagen we alleen nog de lampjes flikkeren van haar 
sneeuwvlokje achter in de auto. Ook wij waren moe, maar 
ooh ooh wat hebben we genoten!

Marian Brands

COLUMN MARIAN BRANDS

Marian Brands (1954) heeft fibromyalgie en is na die 
diagnose gaan schrijven over haar leven. Ook schrijft ze 
verhalen in het Brabants en het Nederlands die regelmatig 
verschijnen in tijdschriften. Marian nodigt iedereen expliciet 
uit om te reageren op haar columns als je daar behoefte aan hebt. 
Reageer vooral naar henmbrands@hotmail.com

Dagje Efteling
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(alleen voor het wintertype).  
Het gaat om de tint. Een zomer-
type is mooi met lichte vergrijsde 
kleuren, zoals baby-blauw, mint 
en pastel. Als wintertype ben je 
mooi met heldere en hardere 
kleuren als citroengeel, fuchsia 
en zwart. Een lentetype is mooi 
met kleuren van de fruitschaal. 
Denk hierbij aan perzik, kersen-
rood, aqua-blauw. Ben je een 
herfsttype dan ben je mooi met 
warme tinten, zoals de kleuren
van kruiden en herfstbladeren.
Ga eens voor de spiegel staan 
en houd verschillende tinten bij 
je gezicht en kijk eens of je kunt 
zien of er iets in jouw gezicht 
verandert.

Materialen
Natuurlijke stoffen gemaakt 
van zijde, katoen, wol, linnen, 
modal, bamboe, etc. zijn beter 
voor ieders lichaam, zeker voor 
mensen met fibromyalgie. Zijde 
is een materiaal dat zich aanpast 
aan je lichaams- en omgevings-
temperatuur. Als het warm is, 
houdt het je koel en als het koud 
is, houdt het je warm. Het is een 
sterk product dat, als je het goed 
behandelt, jaren meegaat. Met 
fibromyalgie kun je last hebben 
van overmatig zweten met een 
sterke geur. Modal is gewonnen 
uit beukenhoutvezels en heeft 
een snelle vochtopname; daar-
door krijg je minder snel zweet-
plekken. Natuurlijke materialen 

voelen bij overmatig zweten 
prettiger aan en geven minder 
snel huidirritatie dan de synthe-
tische varianten als nylon en
polyester.

Laagjes
Temperatuurschommelingen ko-
men vaak voor bij fibromyalgie.
Van koud naar warm en weer 
terug. Ook helpt het weer in Ne-
derland niet mee. Op één dag kan 
het van 28 graden overdag, naar 
15 graden in de avond gaan. Een 
groot verschil, dat voor jou pijn-
klachten kan veroorzaken. Draag 
laagjes kleding en zorg altijd dat 
je een fijne sjaal of sarong bij je 
hebt. De sjaal kun je gebruiken 
als kleedje en omslagdoek over je 
armen, nek en schouders. Laag-
jes kun je aan- en uittrekken, 

waardoor je zelf je temperatuur 
kunt reguleren. Als je veel pijn 
in je armen hebt, dan draag je 
waarschijnlijk graag lange mou-
wen. Helaas zijn veel leuke jurken 
vaak met (te) korte mouwen. Wat 
je kunt doen om dit op te lossen 
is een shirt met lange mouwen 
onder een jurk dragen. Zorg
voor een shirt van gladde stof 
(katoen, zijde, etc.). Kies een
kleur in dezelfde tint, maar net 
iets lichter of donkerder. Zo
creëer je een klein contrast wat 
meteen leuk staat. Een vestje
kan ook. Draag je een jurk met 
veel kleuren, gebruik dan
voor het vestje een van de kleu-
ren uit de print. Kleuren ver-
sterken elkaar; door te herhalen 
komt een kleur veel meer
naar voren. Laagjes kun je ook 
toepassen om kleur in je gar-
derobe aan te brengen. Je kunt 
bijvoorbeeld twee hemdjes over 
elkaar heen dragen. Het bovenste 
hemdje in een neutrale kleur
(bijvoorbeeld zwart, blauw, bruin) 
en het hemdje eronder in
een accentkleur (bijvoorbeeld 
rood, geel, groen). Het randje
van het onderste hemdje laat je 
er bij de hals net bovenuit
piepen. Met een jasje of vestje 
eroverheen, maakt het je outfit
net wat spannender en je houdt
je lichaam lekker warm.
Veel plezier met het toepassen en 
uitproberen van deze tips en tricks. 
Looking good is feeling good!

Dit artikel stond eerder in FES Magazine 156. In 

overleg met de auteur hebben we besloten om 

het nogmaals te plaatsen.

Fabiola de Moraaz Imans kreeg in 2014 de diagnose fibromyalgie. In 2018 verzekerde 
een neuroloog haar dat zij geen fibromyalgie heeft, maar chronische zenuwpijn. 
Fabiola woont samen met haar vriend Tobias en werkt als style coach. 
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gen staan bijvoorbeeld in de CAO of je contract. Deze 

kunnen gedurende ziekteverzuim vervallen; check je 

contract of CAO.

6. Op vakantie geen verplichtingen

Waarom moet je eigenlijk vakantiedagen opnemen als 

je toch niet kunt werken? Dat komt omdat je tijdens je 

vakantie geen re-integratieverplichtingen hebt. Je hoeft 

dan dus geen activiteiten te ondernemen om weer aan 

het werk te gaan en bent echt vrij.

7. Verval vakantiedagen tijdens ziekte

Als je gedurende een jaar te ziek was om je vakantieda-

gen op tijd op te nemen, dan vervallen je vakantieda-

gen in dat geval pas na vijf jaar.

8. Vakantie en corona

Had je eerder dit jaar vakantie opgenomen terwijl je 

ziekgemeld was, maar kon deze niet doorgaan vanwege 

coronamaatregelen, dan kun je die vakantieaanvraag 

bij je werkgever weer ongedaan maken; maar dat kan 

alleen als je werkgever hiervoor toestemming geeft. 

Later dit jaar kun je dan opnieuw een vakantie- 

aanvraag doen en in overleg met je werkgever  

alsnog op vakantie gaan. 

   

IN BEDRIJF: MAG IK OP VAKANTIE ALS IK ZIEK BEN?
Als je ziek wordt terwijl je werkt, krijg je met allerlei uitdagingen te maken, praktisch en emotioneel. In deze rubriek beantwoorden  
we FES-lezersvragen over arbeid en chronische ziekte. Tekst: Maaike van Son, dit artikel stond in mei 2020 in iets andere vorm in  
Whiplash Magazine

1. Wel op vakantie

Ook als je ziek bent, mag je op vakantie. Je vraagt je va-

kantie op de gebruikelijke manier aan bij je werkgever.

2. Vakantie over volledige werkweek

Als je ziek bent, bouw je dezelfde vakantierechten op 

als je gezonde collega’s. De opbouw van vakantie wordt 

berekend over je volledige contractuele werkweek. Je 

vakantiedagen worden dus ook volledig afgeschreven. 

Dus ook als je al enkele maanden ziek bent en nu een 

paar uur op arbeidstherapeutische basis werkt, moet je 

dus hele dagen opnemen als je vrij wilt nemen. Stel je 

hebt een contract van 36 uur, maar werkt door ziekte 

op dit moment 20 uur per week. Je wilt twee weken va-

kantie opnemen. Hoeveel vakantiedagen of -uren mag 

jouw werkgever afboeken? Je moet dan vakantiedagen 

voor de hele arbeidsduur opnemen, niet alleen voor de 

uren die je op dit moment werkt. In dit geval is dat dus 

twee keer 36 uur.

3. Altijd toestemming vragen

Wil je vakantie opnemen tijdens ziekte dan heb je daar 

altijd toestemming van je werkgever voor nodig. Staat 

de vakantie je herstel of re-integratie niet in de weg, 

dan kan de werkgever je verzoek voor vakantieverlof 

goedkeuren. Pas als je werkgever toestemming geeft, 

mag je op vakantie. Dat geldt ook als je ‘boven formatie’ 

werkt, dus als extra kracht geboekt staat. Stel je bent 

toch zonder toestemming op vakantie gegaan en krijgt 

dan een oproep van de bedrijfsarts waardoor dit aan 

het licht komt, dan mag de werkge-

ver zelfs tijdelijk stoppen met het 

betalen van je loon omdat je geen 

toestemming hebt gevraagd.

4. Vakantie en bedrijfsarts

Stel je hebt vakantie aangevraagd 

en wordt juist dan opgeroepen 

door de bedrijfsarts, dan heeft je 

werkgever waarschijnlijk advies 

gevraagd aan de bedrijfsarts over 

je vakantie. De bedrijfsarts kan op 

medische gronden beoordelen of 

de vakantie nadelig kan zijn voor je 

herstel. De bedrijfsarts onderzoekt of 

er medische bezwaren zijn tegen je 

vakantie-/reisplannen. Je werkgever beslist vervolgens, 

mede op basis van dit advies, of je op vakantie mag. Je 

werkgever mag je aanvraag weigeren als de bedrijfsarts 

oordeelt dat de vakantie je herstel of re-integratie kan 

belemmeren. Ook een lopend re-integratietraject kan 

reden zijn om te weigeren.

5. Verschil wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Het kan zijn dat je tijdens je ziekte minder vakantieda-

gen opbouwt dan toen je (volledig) werkte. Er wordt 

namelijk onderscheid gemaakt in ‘wettelijke’ en ‘boven-

wettelijke’ vakantiedagen. De eerdergenoemde opbouw 

van vakantierechten (onder punt 2) betreft wettelijke 

vakantiedagen. Bovenwettelijke (extra) vakantieda-

Misschien ben je van de zomer al op vakantie geweest. Of je hebt je 
vrije dagen juist opgespaard in de hoop dat de maatregelen rondom 
het coronavirus versoepeld worden. Tijd voor jezelf is belangrijk. Soms 
moet je zelfs voor zover mogelijk even ‘vrijaf’ kunnen nemen van je 
ziekte en alle behandelingen. Maar hoe zit dat, mag je wel op vakantie 
als je ziekgemeld bent?

Maaike van Son coacht professionals met een lastige gezondheid of een 
chronische aandoening om aan het werk te komen of te blijven. Maaike is 
gecertificeerd als ervaringsdeskundige coach. Zij werkt samen 
met Whiplash Stichting Nederland en is als specialist in 
loopbaanbegeleiding en re-integratie inzetbaar voor vragen 
over werk. Ook schrijft zij blogs en artikelen over haar leven 
en werken met aanhoudende klachten.



Portretten
in coronatijd
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 Karina: 

‘Coronatijd is voor mij het leven met fibromyalgie zonder mezelf te hoeven verantwoorden! Thuis blijven zon-

der te hoeven uitleggen waarom. Geen visite ontvangen waarbij je moet uitleggen dat zitten even niet lukt en 

je even moet gaan liggen. Niet samen boodschappen doen, omdat het anders sneu is dat hij weer alleen moet 

gaan. Nee nu mag het niet, je moet alleen gaan. Ik ga het zeker missen! Heb even het idee gehad mezelf te 

kunnen zijn zonder anders te zijn en dat voelde heerlijk!’

  Lauri:  

‘Ik merk dat ik zelf de afgelopen 

maanden echt even tot rust ben ge-

komen. Ik propte mijn agenda voor-

heen erg vol omdat ik niet makkelijk 

nee zeg en omdat ik het idee had 

dat ik al mijn vrienden en zelfs fami-

lie bijna wekelijks moest zien, ook 

al kostte me dit veel te veel energie. 

Nu viel alles ineens weg en hoefde ik 

me niet meer te verantwoorden. Het 

contact met mijn vrienden en fami-

lie werd zelfs beter, sterker en meer 

diepgaand en de stress waar ik veel 

last van had nam direct af. Hierdoor 

nam ook de pijn af, ondanks dat ik 

niet meer naar de fysio kon. Boven-

dien is het voor mij echt heerlijk om 

thuis digitaal les te hebben. Het vele 

reizen, het laat thuis zijn van school, 

en vooral ook alle prikkels die ik op 

een dag te verduren had, versterk-

ten mijn klachten enorm en dit viel 

nu allemaal weg.

Als portretfotograaf was de ander-

halvemetermaatregel wel even las-

tig, maar dit zorgde uiteindelijk juist 

voor een creatieve aanpak en voor 

een heel mooie, bijzondere serie!’

Portretten
in coronatijd
Lauri Gorissen (23) is fotograaf. Al van kleins af aan gebruikt zij kunst als uitlaatklep. 
Ze vertelt verhalen met pure  portretten waarbij echte emotie belangrijker is dan 
perfectie. Op haar 18e kreeg ze de diagnose fibromyalgie. Dit project deed zij in het 
kader van haar studie aan de Fotovakschool in Eindhoven. www.laurigorissenfotografie.nl
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 Marielle: 

‘Het is al lastig om iets te ondernemen als je fibromyalgie hebt, doe je teveel dan krijg je de rekening. Belangrijk is de 

acceptatie en de balans, dit had ik gevonden en het liep redelijk goed. Af en toe naar de nagelstyliste (mijn nagels 

scheuren van de rand naar de nagelriem dit is erg pijnlijk ), af en toe naar de kapper en als mijn lijf het toestaat lunchen 

of winkelen met mijn vriendinnetje Jacqelien.  In verband met corona viel dit allemaal weg, dus de balans weg, veel pijn 

en veel alleen thuis. Deze tijd heb ik veel gewandeld met mijn hondje Leike en de klusjes in huis gedaan. Hier heb je 

nog veel bewegingsvrijheid rondom het huis, van binnen zitten word je niet vrolijk. Gelukkig mogen we nu alles weer 

langzaam oppakken en hopen we dat de balans weer snel goed is. Mijn gedachte is: leef iedere dag en geniet van wat  

je nog kunt en van de lieve mensen (vooral je gezinnetje) om je heen.’

Eveline en Annelotte:      

 ‘Tijdens de quarantaine heb ik niet meer of minder pijn. Ik merk wel bij mijzelf dat ik snel-

ler geprikkeld word door dingen dan eerst. Ik ben blij dat ik alweer een keer per week mag 

hockeyen wat mij rust geeft. Ik vind quarantaine niet fijn, het is geen drama, maar ik zit liever 

gewoon vijf dagen per week op school. (Annelotte,17)

‘‘Tijdensde quarantainetijd heb ik niet meer pijn/last ervaren. Eigenlijk meer rust in lijf en 

hoofd waardoor het over het algemeen geen vervelende tijd was. Er ‘moest’ niet zoveel, dus 

ging ik niet snel over mijn grenzen heen. Het was makkelijker om actie en rust in evenwicht 

te houden!’ (Eveline,51)
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 Nikki:  

‘Van mezelf ben ik iemand die altijd bezig wil 

zijn. Stilzitten is er niet snel bij. Hoewel ik tij-

dens een revalidatieproces handvatten aange-

reikt heb gekregen om meer rust voor mezelf 

en mijn lichaam te creëren lukt dat nog niet.  

Ik wil graag overal bij zijn en houd van activi-

teit en dat gaat eigenlijk allemaal best goed, 

steeds beter. Tot ik wel even stil ga zitten en 

voel hoe vermoeid ik eigenlijk ben. En nu, 

corona, verplicht thuiszitten, even op de rem. 

Ik dacht dat ik dat niet kon, mezelf rust gunnen 

om niks te doen, alleen even lekker in de tuin 

te gaan liggen en van de lente te genieten. 

Maar wat heerlijk, even geen verplichtingen.  

Ik heb al maanden niet meer in mijn agenda 

gekeken, wat een rust. En nu langzaam begint 

de agenda zich weer wat te vullen en dat be-

valt me niets. En met een lege agenda wil het 

niet zeggen dat ik niks doe, maar dan wel wan-

neer ik er de energie voor heb en niet wanneer 

het moet omdat het is afgesproken.’

Adrienne:  

‘Tijdens deze bijzondere tijd ben ik meer op mezelf aangewezen. Samen met een vriendin of mijn kinderen 

uit eten, terrasje pakken of een leuke dag eropuit was er niet meer bij. Daardoor heb ik me soms wel een-

zaam gevoeld. Twee keer per week zwemmen zat er ook niet in terwijl dat voor mij de fibromyalgie draag-

lijker maakt. Wat ik als positief ervaar in deze tijd, is dat ik meer tot mezelf ben gekomen. Er is tijd voor het 

lezen van boeken, puzzelen en bezinning. Genieten van kleine dingen zoals al het moois dat in mijn tuin tot 

bloei komt. Nieuw leven! Dat gaat gewoon door, met of zonder corona.’

 Monique:  

‘Corona(tijd) en fibromyalgie, 

hoe heeft het je leven veran-

derd?” was de vraag. Covid-19 

heeft me gevloerd, letterlijk en 

figuurlijk! Helaas ging dit virus 

niet mijn deurtje voorbij. Al 

zes weken ziek op bed met alle 

klachten die daarbij horen. Het 

moment dat de fotografe kwam 

even uit mijn bed gekomen. Daar 

het om “raamfoto’s” ging was dit 

voor Lauri ook veilig om te doen. 

Fibromyalgie is een rode draad in 

mijn leven. Rond mijn veertigste 

geconstateerd door de reumato-

loog. Daarna begon mijn “uitda-

ging” om grenzen te bewaken 

en om op een lijn te komen met 

geest en lichaam. Dat wil nog 

wel eens botsen. Vorig jaar een 

revalidatietraject gedaan en  

dat heeft me erg geholpen.  

Nu, door het coronavirus erg ver-

zwakt. Mede door de diëtiste en 

fysiotherapeut weer wat aan het 

opkrabbelen. Onderaan de lad-

der (weer) begonnen. Een stapje 

vooruit, twee achteruit. Mijn doel 

voor de komende maanden is 

om weer met mijn hondje Coco 

te kunnen gaan wandelen. Deze 

taak wordt nu waargenomen 

door mijn man. Ik weet dat het 

gaat lukken, de zoveelste uitda-

ging in mijn “fibro” -leven.’
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Ilse: 

‘Corona, ineens zit je met z’n allen thuis. 

Normaal ben ik, tot de scholen uit zijn, 

alleen thuis. In het begin lijkt het net 

vakantie! Mooi weer, geen afspraken en 

verplichtingen. Gezellig samen buiten in 

de tuin. Maar na een paar weken wordt 

het zwaar. Er is geen ritme, geen rust en 

overal rommel. En juf spelen is ook echt 

niks voor mij. Het is heel lastig om mijn 

grenzen aan te geven en mijn rust te 

pakken. Mijn “normale” leventje is ver te 

zoeken. Nu de scholen weer open zijn 

en mijn partner weer mag werken komt 

mijn “gewone” leventje weer in zicht. Ik 

heb nog wel enkele weken nodig om bij 

te komen. Mijn lijf is echt uitgeput van 

het zorgen voor mijn gezin. Dat zoiets 

zo’n impact kan hebben op je lijf, dat is 

echt niet te begrijpen.’

 Annemarie: 

‘De Coronacrisis verandert niet zo veel voor mijn 

eigen situatie. Ik ben sinds februari gestopt met 

werken vanwege mijn gezondheid. Ik heb een 

praktijk voor remedial teaching aan huis. Daar-

door ben ik gewend om veel thuis te zijn. Wat 

wel veranderd was, is dat mijn man voor zijn 

school ook thuis moest gaan werken. Dat kwam 

neer op online lessen, mondelinge examens en 

vergaderingen. Daar moest ik erg aan wennen. Ik 

kon mijn rust moeilijker vinden, omdat ik steeds 

gepraat uit zijn werkkamer hoorde komen. We 

hebben maar een klein huis dus mijn hobbyka-

mer is nu zijn werkkamer. Aan de andere kant is 

het ook heel gezellig. Wat ik wel heel erg lastig 

vind is het boodschappen doen. Niet meer op 

de tijd die ik wil, maar kijken of het rustig is in de 

winkel. Ook mis ik de spontane koffiemomentjes 

met mijn vriendin en de bezoekjes van mijn zoon 

en schoondochter. Waar ik nu dankzij corona 

meer tijd voor heb, zijn de uitgebreide en zeer 

gezellige gesprekken via FaceTime met mijn 

dochter in Australië.’

Marika: 

‘Voordat corona z’n intrede deed, 

voelde het voor mij al vaak alsof ik 

van binnenuit naar het leven keek, 

vaak letterlijk, vaak ook figuurlijk. 

Maar door corona moest in één  

keer bijna iedereen zo leven! Daar-

door voelde ik me juist, raar maar 

waar, minder eenzaam of anders! 

Het voelde bijna normaler. Zeker 

toen de eerste angst voor dat 

enge vreemde virus wat gezakt 

was, was het eigenlijk een bevrij-

ding: weinig tot geen verplich-

tingen, ‘n lege agenda en zowaar 

interesse/aandacht van anderen. 

Ineens hadden mensen weer tijd 

en oog voor elkaar. Weliswaar op 

afstand, via skype, app, kaartjes of 

wat dan ook, maar toch! Ondanks 

de afstand voelde ik me minder 

alleen dan alle afgelopen jaren. De 

rust die ik heb ervaren, ook letter-

lijk op straat, buiten, in de lucht 

(geen vliegtuigen!), had ik het 

liefst vast willen houden. Alsook 

de zuiverdere, frissere lucht. Wat 

een verademing, letterlijk!

Ik heb gemerkt dat als het leven 

in een kleiner kringetje en lager 

tempo verloopt, dat dat veel beter 

bij me past en dat als iedereen 

daarmee geconfronteerd wordt, 

er meer echte verbinding ontstaat 

tussen mensen en dat ik me  

een stuk “normaler” voel!’
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zacht& In de rubriek Zacht& verzamelen we bijzondere spulletjes en sympathieke initiatieven  
die het leven een beetje zachter maken. Want dat mag wel als je fibromyalgie hebt. Zacht& lekker om 
te eten, zacht& slim zoals een handig dingetje in het huishouden, zacht& ontspannen als we een fijn 
rustgevend hotelletje hebben gevonden. Onder redactie van Fabiola de Moraaz Imans Oproep!

Blijf vooral 
jullie items aandragen bij 

fesmagazine@fesinfo.nl Het mag 
direct iets met fibromyalgie te maken 

hebben, maar dat hoeft niet. Uit de 
inzendingen maken we een selectie 

voor het volgende nummer.  
We zijn benieuwd! 

Oog in oog met uilen
Mysterieuze herfst- en winteravonden; het wordt eerder donker 
en de natuur gaat slapen. De uilen hebben het rijk alleen. Ervaren 
valkeniers begeleiden je in deze workshop in de omgang met 
verschillende soorten uilen. Je krijgt de kans om zelf de uilen te  
laten vliegen. € 50/persoon. 
www.surprisefactory.nl/cadeau/moonlight-uilen-workshop

Romantisch wegdromen 
Zoek je een bijzonder adresje voor een high tea 
of diner, dan is het voormalige vlaggenschip van 
de Holland Amerika Lijn de ‘SS Rotterdam’ perfect! 
Je kunt wegdromen bij het prachtige uitzicht op 
Rotterdam en de Nieuwe Maas en genieten van 
een high tea in de captains lounge of een culinair 
driegangendiner. Het menu is een verrassing, 
aangepast aan het seizoen. Intieme en nostalgische 
entourage, met authentiek tafelzilver! Vanaf € 45 
voor twee. www.romantischcadeau.nl/dineren-op-
ss-rotterdam

 Alpaca Loca
Dit jonge Amsterdamse label ontwerpt sjaals, 

mutsen, sokken en veel andere mooie producten; 
ze worden vervolgens met de hand gemaakt in het 

Andesgebergte. Alpacawol is een natuurlijke, super- 
zachte stof en is hypoallergeen 

doordat het geen lanoline 
bevat zoals schapenwol. De 
structuur is sterker dan van 

schapenwol of kasjmier. 
Het pluist veel minder en 

prikt niet, is heerlijk warm. 
En ook nog eens vuil- en 

waterafstotend. 100% 
natuurlijk en fair trade.  

Vanaf € 29. www.alpacaloca.nl

De mooiste koekjes  
in een handomdraai

Al snuffelend op Etsy kwam ik deze geweldige 
deegrollers van MoodforWood tegen, gemaakt 

van duurzaam beukenhout. Dit Poolse merk maakt 
prachtige deegrollers met zoveel verschillende prints, 
dat je er voor elke gelegenheid wel een kunt vinden. 

Een echt hebbeding voor de keukenprinsessen en 
-prinsen onder ons. Vanaf € 15,63 op Etsy. 

www.etsy.com/nl/shop/MoodForWood

Bosrand voor binnen
Een prachtige houten bosrand met huisjes waarvan de deuren 
en raampjes open kunnen. De boompjes hebben ook plateaus 
waarop je jouw eigen decoraties kunt plaatsen. Een mooie voor 
je eigen herfst- en wintertafereel. Op de site vind je ook allerlei 
leuke spulletjes om het aan te vullen. De bosrand kost € 38,50. /
www.houtenplezier.nl/de-noest-bosrand-groot.html

Niets moet
Plint zoekt naar momenten dat er even niets moet. Het servies ‘Poëten aan tafel’ is voor die momenten 
gemaakt. Iedere lente, zomer, herfst en winter verschijnt er een nieuw onderdeel van het servies. Altijd 
met een dichtregel die je naar het nu haalt. De materialen zijn puur en tijdloos: bamboe, beukenhout 
en porselein. Het servies is gemaakt door eerlijke producenten in eerlijke landen. Het verzamelservies 
wordt steeds uitgebreid. Als je jezelf af en toe iets kleins cadeau doet, spaar je een groot geluks- 
moment bij elkaar. Vanaf €15,75. Het gedicht op deze beker is van Frank Eerhart. www.plint.nl

Gun jezelf een minivakantie
Gun jezelf een 
heerlijke ayurvedische 
oliemassage voor 
meer balans, 
bewustwording, 
vitaliteit en ontspanning. De olie maakt Astrid van 
Ayurveda Astrid in Hengelo ter plekke. Na een korte 
intake bekijkt ze waar jij en jouw lichaam het meest 
behoefte aan hebben. Het lijkt niet goedkoop (€ 90) 
maar je ligt er zeker anderhalf uur en je hele lichaam 
wordt onder handen genomen, inclusief je hoofd en 
haren. Tipgever Dorine: ‘Ik vond het elke euro meer 
dan waard! Het voelt gewoon als een minivakantie!’ 
www.ayurvedasalonastrid.nl

‘Ik wil een taal leren’
Vrolijker dan dit wordt het niet meer 
– een nieuwe taal leren. Plak je huis 

vol sticky notes en leer Duits, Engels, 
Frans, Italiaans of Spaans. Op de notes 
staat de vertaling van een voorwerp in 
de vreemde taal en in het Nederlands. 

Van vijftig verschillende woorden 
leer je de vertaling, het meervoud, de 
uitspraak en een voorbeeldzin. Stick 
and Study is bedacht door grafisch 

vormgever Cindy Kouwenoord, die na 
een avondje stappen in bed haar leven 

lag te overpeinzen. Vanaf € 10,95. 
www.stick-and-study.com

Foodwalks door heel Nederland
Aan de hand van lekkere recepten en een simpele routebeschrijving 

kun je zelf een maaltijd bij elkaar plukken. De routes voeren ook langs 
zorgboerderijen en landgoedwinkels voor extra ingrediënten. Wat dacht 
je van een zelfgemaakte kastanjetaart? FOODWALKS is een initiatief van 

Landschapsbeheer Nederland en Stichting wAarde. Op de site kun je 
selecteren op oogstmaand en provincie. www.foodwalks.nl

Opfriscursus Fiets’
Fietsen: we staan er in Nederland om bekend! 
En de e-bike maakt je bereik veel groter. Maar 
uit balans raken, tegen een paaltje fietsen, 
vallen bij het op- en afstappen of te snel door 
de bocht gaan: het is gebeurd voordat je er erg 
in hebt. Wil je je veiliger voelen op de e- bike? 
Check dan de online opfriscursus van Veilig 
Verkeer Nederland op https://vvn.nl/nieuws/ 
e-biker-test-je-kennis-met-de-vvn-opfriscursus



N atuurlijk hoop je dat de dokter ervoor kan zorgen 
dat je beter slaapt. Dus speuren naar de oorzaak: 
geen melatonine-aanmaak, slaapapneu, rusteloze 

benen of ADHD? Zal ik naar de slaapkliniek gaan? In een 
aantal gevallen biedt dit enig soelaas, maar in de overgro-
te meerderheid niet. Kun je misschien zelf iets aan slape-
loosheid doen? Wat zijn oorzaken, maar vooral wat zijn 
mogelijke oplossingen? Feit is dat piekeren en je zorgen 
maken, de slaap niet bevorderen, integendeel!  
Naast de gewone zorgen die iedereen wel heeft, krijg je 
er bij slaapproblemen een zorg bij. Je maakt je zorgen 
over het feit dat je slecht slaapt. Je bent er namelijk van 
overtuigd dat je de volgende dag niet kunt functioneren 
als je slecht slaapt.

Ik moet goed slapen, anders gaat het mis
Wat kun je doen? Onderzoek of je overtuiging: ik MOET 
goed slapen, anders gaat het morgen mis, wel echt klopt. 
Geef jezelf ’s morgens een cijfer tussen de 0 en de 10 voor 
hoe je hebt geslapen. Bijvoorbeeld 0 voor bar slecht, 5 
voor matig en 10 voor uitstekend. Geef jezelf ’s avonds 
een cijfer voor hoe je hebt gefunctioneerd. Conclusie: 
soms slaap je slecht en functioneer je goed en soms slaap 
je goed en functioneer je slecht. 
Zo zijn er meer overtuigingen, die je niet helpen. Heb je 
het idee dat je nog even moet blijven liggen als je pas 
tegen de morgen in slaap valt? Niet doen! Beter is het 
gewoon op tijd op te staan. Je verlegt daardoor anders je 
slaapritme. Vaak hebben slechte slapers de neiging steeds 
later naar bed te gaan en later op te staan. Zo verleggen 
ze hun slaapritme. Je doorbreekt dit foute ritme door ge-
woon vroeg op te staan, ook als je slecht geslapen hebt.  
Zo herstel je je slaapritme, omdat je door vroeg op te 
staan echt wel 's avonds op tijd naar bed wilt.
Hetzelfde geldt als je te vroeg wakker wordt. Je denkt  
misschien ‘niet opstaan’ want je hoopt dat je nog weer 
even in slaap valt. Dat verplicht blijven liggen geeft echter 
veel frustratie en stress en die houden je wakker. Beter is 
het om gewoon vroeg op te staan, bijvoorbeeld om 5 uur 
als je dan wakker wordt, en iets te gaan doen. ’s Avonds 
kruip je dan gewoon eerder onder de lakens. 

Voorzichtig: valkuilen!
Wat helpt nog meer niet? Misschien heb je je toevlucht 
gezocht in de gemakkelijke oplossing: slaappillen slik-
ken of structureel vier of meer glazen alcoholische drank 
gebruiken. Helaas, op die manier verhinder je dat je slaap 
ontspannen is. Als je een weldadige slaap wilt, dan is het 
noodzakelijk dat je gaat afkicken en geen pillen slikt en 
geen alcohol drinkt na 18.00, of maximaal één glas.
Nog een valkuil is dat je denkt: ik ga maar zo laat mogelijk 

naar bed, want ik kan toch niet slapen. We zijn gewoon-
tedieren, dus het helpt als je zoveel mogelijk op dezelfde 
tijd naar bed gaat. Slaap je niet meteen, dan rust je in ie-
der geval. Bovendien is het inderdaad zo dat de slaapuren 
voor 00.00 uur dubbel tellen. Pak die kans.
Wat ook averechts kan werken is zoveel mogelijk je best 
doen om te kunnen slapen. Allerlei oefeningen uit de kast 
halen en druk zijn met ademhaling, yoga, mindfulness 
enzovoorts. Slaap komt vanzelf of komt niet. Hoe meer 
je je ermee bemoeit, hoe kleiner de kans dat je vanzelf in 
slaap valt. Vraag maar aan goede slapers: hoe doe je dat? 
Meestal is het antwoord: ik doe mijn ogen dicht en ben 
vanzelf zo vertrokken.
De opvatting dat je koste wat kost een dutje overdag 
moet voorkomen, is ook niet heilzaam. Alle landen rond 
de Middellandse Zee houden een siësta. Toch slapen de 
mensen daar over het algemeen prima. Wij zijn zo gek  
dat we zestien uur achter elkaar op willen zijn en acht  
uur plat moeten om bij te tanken.
Tenslotte krijg je misschien te vaak het advies om niet te 
hard te werken en vooral rustig aan te doen. Wat is er mis 
met hard werken, lekker druk zijn en daardoor moe maar 
voldaan in slaap vallen? Hoe minder je doet, hoe meer de 
vermoeidheid kan toeslaan, vooral geestelijk dan. Je ver-
langen naar slapen wordt groter, maar het slapen zelf niet 
makkelijker. Moe zijn van niks doen leidt dus niet tot beter 
slapen. Als je weinig doet, dan heb je meer tijd om na te 
denken en je zorgen te maken. Zorgen maken en lekker 
pitten gaan niet samen.

Oplossing in je broekzak
De belangrijkste slaapmedicatie zit vaak in je eigen broek-
zak. Jij alleen kunt zorgen dat er in jouw leven een steeds 
betere afwisseling door de dag heen komt van inspanning 
en ontspanning. Vooral met pijnproblemen is het gewenst 
dat je ondanks de pijn voldoende slaap krijgt. Als je beter 
slaapt, kun je de pijn beter verdragen. Met als belangrijk-
ste medicijn? Je taken en verplichtingen afwisselen met 
lol maken, genieten van spijs en drank, bidden, luisteren 
naar muziek, de stilte opzoeken, warmte en betrokken-
heid tonen. Maak jezelf lekker moe met als resultaat  
lekker slapen!

32 33

lichaam 
&geest

Houdt de pijn je uit de slaap? Drie miljoen 
mensen lijden in Nederland aan slaapproblemen. 

Arbeidsongeschikten kampen er het meest mee, twee 
keer zo vaak als mensen die niet arbeidsongeschikt 

zijn. Ook patiënten met fibromyalgie geven aan 
slecht te slapen. Kun je misschien zelf iets aan 

slapeloosheid doen? Wat zijn oorzaken, maar vooral 
wat zijn mogelijke oplossingen?  Tekst: Frits Winter

Slapen met 
pijn en moeite

Dr. Frits Winter is een pionier op het gebied van behandelpro-
gramma’s voor chronische pijn. Hij ontving de gouden speld van 
verdienste voor zijn werk als hoofd pijndivisie van het revalidatie-
centrum ‘t Roessingh. Hij is auteur van verschillende zelfhulpboe-
ken waaronder de bestseller De Pijn de Baas. Internationaal kreeg hij 
bekendheid door de in samenwerking met dr. Dennis Turk geschreven  
Pain Survival Guide. www.fritswinter.nl



JONGEREN JONGEREN

Is dat even een leuke verrassing? Vanaf deze editie hebben we onze eigen rubriek in FES Magazine. We gaan de 
komende tijd zoveel mogelijk ervaringsverhalen delen. Dit doen we op onze social media accounts (volg ons) en 
vanaf deze editie delen we ook verhalen in het magazine. We zullen allemaal af en toe bijdragen, dus je zult regel-
matig verhalen lezen van verschillende lotgenoten. Wil jij ook je verhaal delen? Laat het weten door te mailen naar  
jongeren@fesinfo.nl. Ken jij onze besloten Facebookpagina al? Hier kun je je verhaal delen, tips delen en lezen wat 
andere lotgenoten doen. Je leest in de nieuwsbrief van augustus en op onze openbare Facebookpagina hoe je lid 
kunt worden. Veel leesplezier en hopelijk tot snel op één van onze activiteiten of in de Facebookgroep!

Hallo jongeren  
en jongvolwassenen!

Nina: ‘Wees niet bang om over jouw ervaringen en gevoelens te 
praten. En voor de “gezonde” partners: wees niet bang om hiernaar te 
vragen! Het klinkt zo makkelijk, maar is soms zó moeilijk: uitspreken 
wat je meemaakt en voelt. Dit is natuurlijk in iedere liefdesrelatie be-
langrijk, maar voor mensen met een chronische ziekte net een beetje 
meer. Het is voor mij  soms ontzettend moeilijk om te omschrijven waar 
mijn lichaam last van heeft en wat dat met mij doet. Ik kan mij geen 
leven meer herinneren zonder fibromyalgie. Bovendien zijn er soms 
zoveel verschillende symptomen tegelijkertijd dat ik niet meer kan 
uitleggen wat er gebeurt en hoe dat voelt. Voor mijn partner Darren is 
het juist lastig om te begrijpen en goed in te schatten wat ik op zulke 

momenten nodig heb. Dit kan heel machteloos voelen. Het helpt ons beiden enorm om hierover te praten op 
de momenten waarop ik mij goed voel. Bijvoorbeeld: “Als ik een pijnaanval heb, wil ik liever niet praten. Ik ben 
dan op mijzelf gericht. Je kunt me helpen door een warme kruik te maken en een glas water te pakken. Een 
knuffel zou ook fijn zijn”. Bij de eerstvolgende pijnaanval weet Darren dan wat hij kan doen zonder dat ik iets uit 
hoef te leggen. Dit blijft natuurlijk een zoektocht voor ons en we komen continu nieuwe situaties tegen waarin 
we opnieuw moeten uitvinden hoe we daarmee om kunnen gaan.’

Agenda

Sanne: ‘Het is best wel ingewikkeld om 
je grenzen aan te geven bij sociale contacten. 

Om tegen je vrienden, familie en andere 
mensen te zeggen “vandaag even niet”. Vorige 

week had ik zo’n moment. Ik wilde zo graag 
een vriendin van mij zien. Maar die dag had 
ik veel pijn en de vermoeidheid was zo aan-
wezig dat het mij echt niet ging lukken. Hoe 

graag ik het ook wilde en hoeveel zin ik er ook 
in had. Soms is het goed om lief voor jezelf te 

zijn en te zeggen “vandaag even niet”.’

Ja hoor, daar was ‘ie weer! Ik denk dat dit wel in de top 5 
van domste opmerkingen valt die mensen kunnen maken 
nadat ik mijn gezondheidsstatus uitleg. Al moet ik toe-
geven dat er ook vaak iets gezegd wordt dat ik kwetsend 
vind. En dat vind ik van deze reactie niet. Deze komt wel 
het vaakst voor, en de mensen die het zeggen lijken het 
ook elke paar maanden te willen herhalen. 
Maar laat ik bij het begin beginnen. Ik wilde even overleg-
gen met een collega. We zijn beiden vijf maanden geleden 
bij de afdeling gekomen, maar werken al jaren bij hetzelf-
de bedrijf. Ze had vorige week pas door dat ik niet hele 
dagen werk en was inmiddels al een beetje ingelicht door 
een andere collega. Ze is heel geïnteresseerd en aan haar 
gezichtsuitdrukking te zien snapt ze wat voor impact dit 
heeft op mijn leven. Tot zover was dit het meest soepele 
ik-ben-ziek-gesprek ever. Ze luistert, stelt goede vragen en 
ik ben minder gespannen in het delen dan normaal. 
Tot we het gesprek afronden en ze eindigt met: “Je 
bent nog zo jong!” Je snapt dat ik het totaal niet meer 
zag aankomen en even overrompeld was. Ik moest me 
inhouden om niet heel hard te lachen (beetje gek coping 
mechanisme maar dat is nou eenmaal mijn eerste reflex) 
en ik probeerde iets zinnigs te zeggen. Mijn hersenen 
draaiden overuren want 1. het lijkt me vrij duidelijk dat we 

het niet hebben over een ouderdomsziekte en 2. ik heb 
al een vermoeden dat het niet opeens allemaal heel leuk 
wordt als ik ouder ben. Op dat moment  heb ik de neiging 
om grapjes te maken, maar kan zo snel niks verzinnen. 
Misschien maar goed ook want dat was waarschijnlijk niet 
heel constructief geweest. 
En daarnaast vroeg ik me later af of het wel verstandig is 
om bij een ziekte met zo’n groot stigma en zoveel on-
juistheden die de ronde doen om sarcastisch te zeggen 
“wie weet groei ik er nog wel overheen”. Het is voor mij 
duidelijk niet waar, maar straks denken ze nog dat ik het 
meende. Kan ik volgend jaar gaan uitleggen waarom ik 
nog steeds ziek ben. Blijkbaar bleef ik lang stil, want ze zei: 
“Beetje domme opmerking misschien”. Ik hou wijs mijn 
mond maar denk: “Ja, maar je hebt het tenminste door”. 
We gaan over op een ander onderwerp en ik besluit dat ze 
één van mijn favoriete collega’s is.

Joni

COLUMN JONI

Joni is 29 en werkt als ingenieur in de Rotterdamse haven. 
In haar vrije tijd zingt en danst ze en doet ze mee aan een 
amateurmusical.

Je bent nog zo jong!

De jongerencommissie bestaat uit: Merel, 
Romy, Sanne L., Sanne B., Priscilla, Michelle, 

Nina, Darren en Joni.
 Op de foto (v.l.n.r.): Sanne L, Merel, Sanne B 

en Romy

fesjongeren fesjongeren    www.fesinfo.nl/jongeren

15 oktober 2020 
19.30 uur online activiteit

20 november 2020 
16.00 uur online borrel

17 december 2020 
19.30 uur online activiteit

15 januari 2021 
16.00 uur online borrel

Socials
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ZELFHULP

Wel eens van je tiende hersenzenuw 
gehoord? De naam is nervus vagus 
oftewel zwervende of wandelende 
zenuw, die signalen van je hersen-
stam naar verschillende organen in je 
romp stuurt. Hij begint in de hersen-
stam en loopt dan vlak achter je oren, 
trekt vanaf beide zijden langs je nek 
naar belangrijke organen zoals de 
darmen, de maag, de nieren, het hart 
en de longen.
Deze nervus vagus speelt een heel 
belangrijke rol in ons parasympati-
sche zenuwstelsel. En men komt er 
meer en meer achter dat deze tiende 

zenuw van grote invloed is op je 
mentale welzijn.
En… dat je zelf heel goed op een-
voudige wijze deze zenuw kunt 
activeren. Ideaal voor iedereen met 
stress. Dus ook voor fibromyalgiepa-
tiënten die dagelijks bezig zijn om 
hun problemen die maar al te dikwijls 
door diepgewortelde stress worden 
veroorzaakt, te minimaliseren. 

VECHTEN OF VLUCHTEN
Ons autonome zenuwstelsel kunnen 
we verdelen in een sympathisch ze-
nuwstelsel en een parasympatisch ze-

nuwstelsel. Het sympathisch zenuw-
stelsel helpt ons omgaan met gevaar. 
Als een leeuw op ons afkomt, reage-
ren we meteen door weg te rennen. 
Daar hoeven we niet eerst over na te 
denken. We staan automatisch in de 
actiestand. Het parasympatisch ze-
nuwstelsel, waartoe eerdergenoemde 
tiende zenuw behoort, heeft tot taak 
ons rustig en ontspannen te houden. 
Dus om vooral niet bang te zijn voor 
een leeuw in de Kalverstraat. Dus om 
geen overbodige angsten te hebben. 
Immers… die hebben we maar al te 
vaak. Met of zonder fibromyalgie. 
Bezorgdheid over onze gezondheid, 
onze baan, onze relaties, onze huur of 
ons figuur. De nervus vagus, de lang-
ste en meest complexe zenuw in ons 
lichaam, is in staat om je te helpen 
rustig te worden in onrustige tijden. 
Daarom een paar oersimpele manie-
ren die kunnen helpen om te kalme-
ren via de nervus vagus. Ieder mens 
is en ervaart dingen anders. Kies wat 
het beste bij jou past. Het gaat er met 
al deze nervus vagus-oefeningen om 
hoe je dit vanbinnen ervaart.

1. Kou
Aantrekkelijk of niet, kou werkt 
rustgevend. Probeer eraan te wennen 
om ’s morgens koud water tegen je 
wangen te spetteren. Als je daar een-
maal aan bent gewend, dan is koud 
nadouchen vervolgens een ideale 
methode voor veel mensen. Even 
brr zeggen en dan om te beginnen 

dertig seconden onder een koudwaterstraal. Later langer. 
Niet iedereen zal dit heerlijk vinden. Maar het is een goe-
de manier om rustig te worden. (Zwemmen in de winter  
in een wak trouwens ook!)

2. Keel
Onze keel en onze stem hebben baat bij gorgelen. Dat is 
minder bezwaarlijk dan een koude douche. Wat ook wordt 
aanbevolen: neuriën of langzaam hardop apart de letters 
A-O-M laten klinken. Neem de tijd om te ontdekken of je 
het voelt vibreren in je lijf en waar.  Ook een goede oefe-
ning: maak het donkere geluid van een misthoorn over 
water. Voel dat geluid in je lijf, zo laag als je kunt. Pauzeer. 
Doe het nog een keer en kijk of dat geluid is veranderd. 
Speel met die geluiden, bespeel je nervus vagus. 
 
3. Lachen
Lachen werkt niet alleen op de lachspieren maar werkt 
ook ontspannend. Raar maar waar en je mag ook best in je 
eentje voor de spiegel gaan staan en jezelf bulderend toe-
lachen wanneer je je veilig voelt en niemand in de buurt is 
die je voor gek verklaart.

4. Gezelschap
Sociale contacten doen een mens en zijn wandelende 
zenuw goed. Dat werkt doorgaans rustgevend en je weet 
best welke mensen je beter kunt vermijden. Diegenen die 
niet goed zijn voor je!

5. Meditatie
Stilte-oefeningen, je even in jezelf keren, zonder dat je 
nou meteen uren in de verte hoeft te staren. Begin met 
een paar minuten, ontspannen in bed of op een stoel. Als 
je gedachten afdwalen, ga dan vooral jezelf niet bestraf-
fen, maar adem rustig door en probeer je gedachten naar 
iets anders te begeleiden: een boom, een plant, een paar 
wolken buiten. Iets moois, iets aangenaams.
Ook kun je op internet muziek vinden die je hersens rust 
geeft. Binaural beats genoemd voor superfocus. Diepe 
slaapmuziek die je hersengolven verbetert. Men wordt 
aangeraden om deze muziek met een koptelefoon te 
beluisteren omdat het gaat om een technologie die twee 
verschillende tonen genereert, voor elk oor een aparte 
klank. Zonder die koptelefoon, moet ik bekennen, geeft 
het ook al de nodige ontspanning.
 
6. Ademhaling
De nervus vagus regelt de ademhaling in relatie tot de 

situatie in het lichaam. Werkelijke verbetering van adem-
halingsproblemen is op haar best wanneer we de nervus 
vagus kunnen aanspreken en stress kunnen tegengaan. 
Dus oefen je in een rustige ademhaling. Ga lekker lui 
liggen, één hand onder de borst en één lager op de buik. 
Ontspan. Adem vijf tellen langzaam in door de neus, houd 
twee tellen vast en adem acht tellen uit door de mond. 
Het is even oefenen, even ontdekken of je er echt ont-
spannen bij ligt of zit, maar dit is makkelijk aan te leren. 
Gewoon regelmatig doen. Op je eigen favoriete moment.

7. Salamandertechniek 
Voor mij een perfecte manier om totaal tot rust te komen, 
al weet ik niet of er ook wetenschappelijk bewijs is voor de 
effectiviteit. Maar het is het proberen waard. Begin weer 
bij een ontspannen houding op een stoel. Hoofd recht-
op en niet te veel naar voren gericht. Buig vervolgens je 
hoofd langzaam naar je rechterschouder. Je oor behoeft 
die schouder absoluut niet aan te raken. Kijk nu met beide 
ogen redelijk strak naar links en voel een lichte spanning. 
Zodra je begint te zuchten, te geeuwen of te gapen kom 
je terug in de uitgangshouding. Voel hoe ontspannen dit 
werkt. Dezelfde beweging kan je vervolgens doen met het 
hoofd naar de linkerschouder en met de ogen naar rechts 
gericht.
Ideale oefening om even in je auto te doen voor je gaat 
rijden, of in een vliegtuig wanneer niemand ziet hoe 
gestrest je bent binnengekomen. Deze Salamandertech-
niek kent meerdere varianten die makkelijk te vinden zijn 
op internet. Salamanders kunnen hun kop namelijk niet 
omhoog of omlaag doen, alleen maar naar opzij. Vandaar 
die naam.

Wie meer wil weten over deze wandelende zenuw kan er 
boeken over vinden en meer oefeningen op internet. In 
het Engels wordt de nervus vagus overigens vagus nerve 
genoemd. Het allerbelangrijkste bij al deze manieren om 
de nervus vagus te behagen is AANDACHT, met hoofdlet-
ters. Want hoe rustiger je de bewegingen maakt, hoe meer 
succes je zult hebben. Dat is namelijk tevens dé manier 
om nieuwe hersencellen aan te maken.

Oefeningen voor  
de ‘zwervende zenuw’
Op een gegeven moment kwam ik in korte tijd 
alsmaar een nieuw woord tegen: vagus nerve. In 
een boek van Stanley Rosenberg, in oefeningen op 
YouTube, in een artikel in een Spaans blad en bij 
de lessen van de Amerikaanse Lavinia Plonka. Het 
betreft een door ons lijf ‘zwervende’ zenuw die we 
zelf kunnen ‘bespelen’, waarmee we onszelf rustiger 
kunnen krijgen als bijvoorbeeld de fibromyalgie 
weer eens in alle hevigheid toeslaat. Ik kreeg er mijn 
hartslag mee omlaag en leerde mijn lijf weer iets 
beter kennen. Rust zonder medicijn! Tekst: Catharina Reynolds

Optimaliseren van de langste en  
meest complexe zenuw in het lichaam

Drs. Catharina Reynolds is werkzaam als schilder, schrijver (romans) 
en filosoof met een bescheiden praktijk in praktische filosofie. 
(weerwijzer.com) 
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'I love the smell of 
freshly cancelled plans 

in the morning'

B

A

C
Puzzel

PUZZEL MEE EN WIN!
In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één 
manier weg te strepen zijn. Als alle hieronder opgegeven 

woorden in het diagram zijn weggestreept, blijft er een aantal 
letters over. Lees deze letters regel voor regel van boven naar 

beneden, zo vindt u de oplossing. Veel puzzelplezier.

L E P P A S A N A N A S B P C U G

A E E H E I E R N E O M A E S L O

A E P B O O K A A O S S U E S E U

R P S P R N T A K M S E B S E P D

D O E T A S I I K I B N B H T P B

B S I R I S R N E L J O C L P A E

E C P G Z B A V G I T Y E S A T S

I M N O A I R A W M L A E T P A E

T A U Q M U K E N V E B A N A A N

M N R D C P S A K I S L R O J N I

I D P H M N E I P J S E O L A A R

U A T E A I W L I G V D D E L R A

R R C P N I S R M A S A E M N G T

P I A I G A I P U O R D B O T R C

F J I L O G K G E U E S E P L V E

R N U G D R U I F L K S S C H B N

T E B U J U J C L E M E N T I N E

Onder de goede 
inzendingen verloten  

we de volgende prijzen:
• Het boek Pijn. Beter leren 

leven met pijn van  
Bart Morlion

• Een boekenbon
• Een FES-goodiebag

Los de puzzel op en  
stuur de oplossing  

voor 15 november 2020  
naar fes@fesinfo.nl,  

of stuur de oplossing 
op een kaart naar 

Puzzelredactie F.E.S., 
Noorderweg 62,  

1221 AB Hilversum.

AALBES
AARDBEI
ABRIKOOS
AKI
ANANAS
APPEL
BANAAN
BES
BLOEDSINAASAPPEL
BOSBES
CITROEN
CLEMENTINE

DADEL
DRUIF
GOUDBES
GRANAATAPPEL
GUAVE
HONINGMELOEN
JAPANSE WIJNBES
JUJUBE
KAKI
KERS
KIWI
KUMQUAT

LIMOEN
LYCHEE
MANDARIJN
MANGISTAN
MANGO
MISPEL
NECTARINE
OLIJF
PAPAJA
PASSIEVRUCHT
PEER
PERZIK

POMELO
POMPELMOES
PRUIM
RAMBOETAN
RIJSBES
RODE BES
SATSUMA
UGLI
VIJG

© www.ruiterpuzzel.nl

PRIJSWINNAARS FES MAGAZINE NR.190
De oplossing van de puzzel uit het magazine van is:  ‘Zonneschijn zonder regen maakt een woestijn’. De volgende  
personen hebben door het insturen van de juiste oplossing een prijs gewonnen:
• Mevr. Elise Theunissen uit Sint Joost – Het boek Gruwen, grienen, groeien en glimlachen van Karin van der Wal-Vollers
• Mevr. C. Koolstra uit Krabbendijke – een Hema cadeaukaart
• Mevr. Leny de Man uit Krimpen a/d IJssel – Het boek Fibromyalgie, de puntjes op de i van Aty van Gaalen
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verblijf van geel naar oranje of rood verandert, en 
je keert zo snel mogelijk terug naar Nederland, 
dan behoud je in principe het recht op loondoor-
betaling tijdens de quarantaineperiode wanneer 
deze buiten de resterende geplande vakantieperi-
ode valt.
Als je ervoor kiest om ondanks het gewijzigde 
veiligheidsadvies toch de gehele geplande vakan-
tieperiode te blijven, dan komt de aansluitende 
quarantaineperiode mogelijk voor je eigen rekening. 

Conclusie
De werknemer is in vergaande mate beschermd 
tegen loonverlies. Van de werknemer wordt ech-
ter ook verwacht verantwoordelijk om te gaan 
met de huidige situatie en zich zo veel mogelijk in 
te spannen de bedongen werkzaamheden te ver-
richten. Daarbij is van groot belang dat werkgever 
en werknemer goed communiceren en bij proble-
men samen aan een oplossing werken. 
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JURIDISCH ADVIES 
Tekst: Mr. Marieke Hartkoorn

Juridisch advies nodig?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de juristen uit  
ons deskundigennetwerk. Leg per mail je situatie uit en  
stuur relevante (medische) stukken mee als bijlage. 
Let op: het eerste gesprek is gratis. Betaling daarna is  
afhankelijk van je inkomen (zie ook de site van Raad voor 
Rechtsbijstand – www.rvr.org)

              Mr. Arno van Deuzen
                                  Advocatenkantoor Oudegracht, Alkmaar
              Gratis inloopspreekuur: vrijdag, 10.00 – 12.00
                                  info@advocatenkantooroudegracht.nl

                                   Mr. Marieke Hartkoorn  
                 Rischen & Nijhuis Advocaten, Rotterdam 

T 010 – 433 27 77 
hartkoorn@rischen-nijhuis.com 
www.rischen-nijhuis.nl

                Mr. Sjoerd Visser  
                Visser|Suurmeijer Advocaten, Stadskanaal
                Gratis inloopspreekuur, ma 17:00 -18:30 uur
                 j.s.visser@advovisser.nl
            

De wet kent een bepaalde systematiek voor loon-
doorbetaling. Voorheen gold als uitgangspunt: 
geen arbeid, geen loon. Inmiddels is dit ietwat 
genuanceerder in de wet opgenomen. Artikel 7:628 
van het Burgerlijk Wetboek (BW) luidt als volgt: 
De werkgever is verplicht het naar tijdruimte vast-
gestelde loon te voldoen indien de werknemer de 
overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet 
heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet 
verrichten van de overeengekomen arbeid in rede-
lijkheid voor rekening van de werknemer behoort 
te komen.
De wet zegt dus dat er toch loon doorbetaald moet 
worden als de werknemer niet werkt, tenzij het 
niet (kunnen) werken voor rekening komt van de 
werknemer. Hierin is een vergaande verplichting 
tot loondoorbetaling voor de werkgever te lezen. 
In de wet is verder specifiek opgenomen dat de 
werkgever het loon moet doorbetalen bij arbeids-
ongeschiktheid van de werknemer. Van arbeids-
ongeschiktheid is dus al in de wet bepaald, dat dit 
een omstandigheid is die voor rekening en risico 
van de werkgever komt. 

Hoe worden deze uitgangspunten toegepast  
in Covid-19 gerelateerde situaties?
Hieronder geef ik een paar voorbeelden om dit uit 
te leggen.

Ik heb corona
Als je zelf ziek bent, dus ook als je corona hebt, dient 
je werkgever je loon door te betalen. Zoals hierboven 
beschreven volgt dit rechtstreeks uit de wet. Meer 
informatie over loondoorbetaling tijdens ziekte, kun 
je lezen in het artikel in FES Magazine 188.

Mijn huisgenoot heeft corona
Als een huisgenoot corona heeft, schrijft de GGD 
voor dat je tien dagen in thuisquarantaine verblijft. 
In dat geval ben je zelf niet arbeidsongeschikt, dus 
op grond daarvan is er geen loondoorbetalings-
verplichting voor de werkgever. Desondanks moet 
de werkgever het loon doorbetalen, omdat dit 
een omstandigheid is die in redelijkheid niet voor 
rekening van de werknemer behoort te komen. 
De werkgever mag ook geen vakantiedagen voor 
deze periode inhouden, tenzij je daarmee instemt. 
Uiteraard geldt dat als je thuis kunt werken, je dit 
ook behoort te doen. 

Ik heb geen corona, maar wel een kwetsbare  
gezondheid
Voor mensen die in de zogenoemde risicogroep 
vallen vanwege onderliggende ziekten zoals dia-
betes, hartproblemen of verminderde weerstand, 
is het werken in coronatijden helemaal uitdagend. 
Dit geldt des te meer als deze mensen een con-
tactberoep hebben zoals kappers en rijinstruc-
teurs of werken met (veel) andere mensen, zoals 
medewerkers van een supermarkt of mensen in de 
thuiszorg. 
Heb je recht op loondoorbetaling als je vanwege de 
vrees voor het krijgen van corona niet kan of wil 
werken? Strikt genomen niet. Je bent zelf niet ar-
beidsongeschikt en er is geen andere (dwingende) 
regel die ertoe strekt dat je niet kan of mag wer-
ken. Deze situatie hoort dus in redelijkheid voor 
rekening van de werknemer te komen. 
Echter, de soep wordt niet zo heet gegeten als ze 
wordt opgediend. Net als bijna bij elke juridische 
situatie gelden ook hier uitzonderingen en nuan-

ceringen. Zo mag je wel van de werkgever ver-
wachten dat deze alle mogelijke voorzorgsmaat-
regelen treft en/of de maatregelen van het RIVM 
opvolgt en daarmee voor een veilige (zo veilig 
mogelijke) werkomgeving zorgt. En als jij last hebt 
van een onderliggende ziekte, dan mag je ook nog 
wat extra’s verwachten.

Bovendien is het voor zowel werkgever als 
werknemer aan te raden om in deze uitzonder-
lijke omstandigheden goed in gesprek te blijven 
met elkaar en te zoeken naar een oplossing. 
Een oplossing kan bestaan uit een periode van 
(onbetaald) verlof, het tijdelijk uitvoeren van 
andere werkzaamheden, het treffen van extra 
beschermende maatregelen, het aanpassen van 
de arbeidstijden, het ter beschikking stellen van 
alternatief vervoer en uiteraard het thuiswerken. 

Ik heb geen corona, maar mijn partner heeft een 
kwetsbare gezondheid
Hoe begrijpelijk het ook is om een kwetsbare 
partner te willen beschermen, er geldt in deze si-
tuatie hetzelfde als hierboven beschreven. Je bent 
zelf niet arbeidsongeschikt en de omstandigheid 
dat je een partner in de risicogroep hebt, kan niet 
voor rekening van de werkgever komen. 

Ik ga op vakantie naar het buitenland
De overheid raadt af om naar landen te reizen 
met code oranje of rood. Voor landen met code 
geel en groen geldt geen negatief reisadvies. 
Kom je terug uit een land met code oranje, dan 
wordt sterk aangeraden (en misschien straks zelfs 
verplicht) tien dagen in thuisquarantaine te gaan. 
Voor wiens rekening komt die periode als je niet 
kunt thuiswerken?
Als het vakantieland bij je vertrek al code oranje 
of rood heeft vanwege de gezondheidssituatie 
daar en bij terugkomst ga je in thuisquarantaine, 
dan heb je geen recht op loondoorbetaling en 
moet je (onbetaald) verlof opnemen. Dit is immers 
een situatie waarbij je op voorhand al zeker weet 
dat je niet kunt werken. Dat niet kunnen werken 
komt dan voor je eigen rekening. 
Als het reisadvies voor je vakantieland tijdens je 

Thuisblijven uit angst voor corona?
Ook als je niet direct getroffen bent door Covid-19 zelf sijpelen de gevolgen van de uitbraak 
van het coronavirus nog steeds in alle gebieden van ons leven door. Jonge, gezonde mensen 
zullen zich minder zorgen maken dan mensen die tot een risicogroep behoren, die zich 
logischerwijs meer en beter willen beschermen. Als deze bescherming samenhangt met 
de werksituatie, kunnen vragen rijzen en belangenconflicten ontstaan. Hoe zit het met de 
loondoorbetaling als je in relatie met Covid-19 afwezig bent op je werk?
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Mijn passie is creatief bezig zijn. Wat ik erg leuk 

vind om te doen is transfertechniek: schilderijen 

maken door foto’s te kopiëren. Dat leidt af en 

geeft me iets te doen. Het leuke is dat ik nu ook af 

en toe wat workshops aan anderen mag geven 

en niet helemaal buiten de maatschappij sta.

Suzanne Boekestijn
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DE PASSIE VAN
In deze rubriek laten mensen met 

fibromyalgie hun passie of hobby zien.
Foto: Gerda Roelofs

STAND VAN DE WETENSCHAP
Wat kun je doen tegen chronische pijn en andere klachten door fibromyalgie? Iedereen die fibromyalgie heeft, worstelt daar dagelijks mee.  
De wetenschap blijft onverminderd doorgaan met onderzoek om antwoorden te vinden. Met deze rubriek proberen we je op de hoogte te 
houden van relevante wetenschappelijke onderzoeken in binnen- en buitenland. Onder redactie van Ruud Kortekaas en Nick Steenkamp

Het hormoon leptine 
Onderzoekers van de Universiteit van Alabama (USA) 
hebben een interessante ontdekking gedaan, waarmee 
de visie dat fibromyalgie achter de oren zit, behoorlijk 
achterhaald lijkt. De concentraties van het hormoon 
leptine in het bloed bij fibromyalgiepatiënten, zo blijkt uit 
het onderzoek, zijn hoger dan normaal. Dat kan pijn en 
vermoeidheid veroorzaken. In 2013 en 2014 werd al ont-
dekt dat leptine verhoogd is bij mensen met fibromyalgie. 
Leptine is een hormoon dat voornamelijk wordt aange-

maakt door vetcellen en enterocyten (specifieke cellen) 
in de dunne darm. Leptine helpt om de energiebalans 
te reguleren door honger te remmen en de vetopslag te 
verminderen. Leptine bepaalt dus de mate waarin we ver-
zadiging voelen. Is de concentratie laag, dan ervaren we 
geen verzadiging en willen we blijven eten. De concentra-
ties leptine voorspellen de ernst van de symptomen van 
fibromyalgie en de hoeveelheid leptine die het vetweefsel 
afgeeft, aldus de onderzoekers. 

Late diagnose leidt tot meer economische schade
Een vertraagde diagnose van fibromyalgie wordt in verband gebracht met economische schade (b.v. door verzuimen 
van werk), veelvuldiger gebruik van gezondheidszorg en slechtere behandelresultaten. De impact op de ernst van de 
ziekte wordt nog steeds onderschat. Een vroege diagnose zorgt voor minder ernstige symptomen. Dat blijkt uit een 
onderzoek van dr. Abdelhfeez Moshrif van de Al-Azhar-universiteit in Caïro, Egypte. Doel van het onderzoek was het 
evalueren van het effect van diagnostische vertraging en ziektebeoordelingsparameters bij fibromyalgie. In deze studie 
werden 370 fibromyalgiepatiënten geïnterviewd. Informatie over een vertraagde diagnose, wijdverspreide pijnindex, 
symptoom-ernstschaal, totale ernstschaal en het aantal gevoelige punten werd verzameld. Patiënten werden in drie ca-
tegorieën ingedeeld: vroege diagnose (korter dan 2 jaar, 83 patiënten), late diagnose (2-7 jaar, 198 patiënten) en zeer late 
diagnose (langer dan 7 jaar, 89 patiënten). De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 33,9 jaar en 79,4% was vrouw. 

Wetenschappelijk onderzoek Universiteit Gent
De Vlaamse Liga voor Fibromyalgiepatiënten gaat in samenwerking met de Universi-
teit Gent binnenkort een studie beginnen naar de factoren die fysieke activi-
teit of beweging beïnvloeden. In deze studie worden dagelijkse schom-
melingen in het beweegpatroon van fibromyalgiepatiënten en hun 
redenen om al dan niet te bewegen in kaart gebracht. Als hier 
inzicht in is verworven worden interventies uitgewerkt die 
de fysieke activiteit en levenskwaliteit kunnen verhogen. 
Deelname bestaat uit drie delen. Een individuele afspraak 
thuis of aan de faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen van de Universiteit Gent met toelich-
ting over de studie. Gedurende vijftien opeenvolgende 
dagen draagt de patiënt een bewegingsmeter, een 
klein apparaatje dat aan de heup wordt bevestigd. 
Tenslotte volgt een individuele afspraak thuis of op de 
faculteit voor een interview van 1,5 uur hoe men de stu-
die heeft ervaren. Deelname kan door een mail te sturen 
naar healthpsychologylab@ugent.be
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Alle activiteiten van FES per maand in de regio’s 
vind je op www.fesinfo.nl/activiteiten
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CIR REVALIDATIE 
Met fibromyalgie toch een toekomst? 
CIR revalidatie is een landelijk expertisecentrum voor chronische pijn 
en helpt u weer regie te krijgen over uw leven. Heeft u last van 
langdurige pijnklachten? Bekijk onze website voor meer informatie 
over onze behandelprogramma’s. 

U kunt zich ook aanmelden voor een oriënterende kennismaking  
of direct een verwijzing regelen bij de huisarts voor een pijnscreening 
op één van onze vestigingen. 

De pijnscreening bestaat uit een fysiotherapeutisch onderzoek,  
een psychologisch onderzoek en een consult bij de revalidatiearts.  
U gaat altijd naar huis met een advies.  

  

Meer informatie? 
Of een afspraak 

voor oriënterend 
gesprek? 

Bel: 088-9900200 
www.cir.nl 

 

 
 

 

 
 

Wanneer kunt u bij CIR 
revalidatie terecht? 
 Pijnklachten langer dan 3 

maanden in bijv. rug, nek, 
schouders, heupen, knieën 

 Stijfheid in spieren en 
krachtverlies, zwaar gevoel 
in armen/benen, 
vermoeidheid en/of 
stemmingsklachten 

 Langere tijd fysiotherapie of 
andere behandelingen gehad 
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Je partner of kinderen, familie, vrienden, collega’s, vaak 
begrijpen zij niet echt wat het met je doet om chronisch 
pijn te hebben. Ben je op zoek naar tips, erkenning en 
herkenning van de klachten? Wij helpen je op weg met de 
cursus: 'Sterk met pijn'. De begeleiders ondersteunen je in 
je zoektocht om de regie van het dagelijks leven weer in 
eigen hand te nemen. Sleutelwoorden zijn: ondersteunen, 
eigen mogelijkheden zoeken en zelf & samen doen. De cur-
sus 'Sterk met Pijn' is laagdrempelig, leert je nieuwe wegen 
ontdekken en omgaan met chronische pijn. Een stap naar 
zelfredzaamheid. 

Opbouw cursus
De cursus bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst, 
daaropvolgend 8 bijeenkomsten van twee uur en 1  
bijeenkomst na drie maanden. Wekelijks bespreken  
we een huiswerkopdracht. We werken met minimaal 6 tot 
maximaal 10 deelnemers. De eigen bijdrage is €99. Voor dit 
cursusbedrag ontvangen de cursisten bij de 1e cursusbij-
eenkomst het boek Lieve Help van Anna Raymann cadeau. 
Deze cursus is exclusief voor leden van de patiëntenor-
ganisaties die aangesloten zijn bij het Samenwerkingsver-
band Pijnpatiënten naar één stem, waaronder FES.

Data
Na een aantal maanden on hold te hebben gestaan door de 
coronamaatregelen gaan we in het najaar weer starten met 
onze cursus Sterk met Pijn. Uiteraard wel rekening hou-
dend met de maatregelen zoals door het RIVM vastgesteld.
De actuele informatie over de cursusdata vind je op   
www.pijnpatientennaar1stem.nl/cursusdata/
Heb je vragen of wil je meer over de cursus weten?  
Stuur dan een mail naar cursus@sterkmetpijn.nl

Cursus: 'Sterk met Pijn'
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Heb je vragen  
of wil je meer over de  

cursus weten? Stuur dan 
een mail naar cursus@

sterkmetpijn.nl

Oproep  aan creatieve lezers
De redactie van FES Magazine nodigt je uit om fibromyalgie in 
een beeld vast te leggen en zo onzichtbare symptomen zoals 
pijn en moeheid te verbeelden. Een tekening, foto, schilderij 
of iets van  keramiek? Het mag allemaal, als het maar gaat om 
jouw persoonlijke verbeelding van fibromyalgie.
Stuur een staande (verticale) foto van je werk (graag als 
jpg-bestand van minimaal 2 MB) naar fesmagazine@fesinfo.nl. 
Wie weet staat jouw kunstwerk binnenkort op pagina 2 in ons 
magazine!

We verwachten dat de lotgenotenbijeen-
komsten voorlopig zo veel mogelijk online 
zullen blijven. Kleine groepjes lotgenoten 
spreken elkaar in videobijeenkomsten 
onder begeleiding van een vrijwilliger die 
ervaring heeft met lotgenotencontact. 
De videobijeenkomsten vinden plaats per 
provincie dan wel regio. 
Sommige bijeenkomsten hebben een thema. 
Alle bijeenkomsten worden aangekondigd 
op www.fesinfo.nl/activiteiten

Bijeenkomsten  
lotgenoten  
voorlopig online
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PRIKBORDPRIKBORDPRIKBORD
TIPS

NIEUWS
LOTGENOTENERVARING

INFO

Op het online Prikbord lees je slimme tips van andere 
mensen met reuma. En je kan zelf jouw informatie 
en ervaring kwijt. Denk aan tips over hulpmiddelen, 
interessante blogs, boekentips. Een plek om van elkaar 
te leren. Een plek van en voor mensen met reuma. 

Benieuwd? Neem dan een kijkje op 

reumanederland.nl/prikbord

RondReuma Prikbord
Het online platform van en voor mensen met reuma

Nieuw

?

  

BESTUUR
Voorzitters
Mevr. Y. Moerdijk
Dhr. J. Werkhoven
Secretaris
Mevr. A.J. van Daalen-Kuiper
Penningmeester
Dhr. M. Splinter
Lid
Mevr. M. Rietdijk

DIRECTIE
I.A. (Ingeborg) Audier 
035-6220612
fes@fesinfo.nl

EREVOORZITTERS
R.H. Boelhouwer
J. Boogerd-Quaak

ERELEDEN
Dhr. J. Boersma,  
oud- penningmeester
Drs. J.W. Boersma, reumatoloog
Prof. dr. Rinie Geenen, psycholoog
Dhr. J. van Griensven
Ing. L.A. Mol, oud-penningmeester
Mr. J.S. Visser, advocaat
Drs. B. W. Weerdmeester,  
oud-voorzitter
Dr. F. Winter, psycholoog

MEDISCHE ADVIESRAAD
Dr. H.A. Cats, reumatoloog
Dr. H. Kroneman, MHCM, Medisch  
Adviseur UWV, verzekeringsarts
Mw. drs. J.L. Swaan, revalidatiearts
T. Wijlhuizen, internist
Dr. F. Winter, psycholoog
fwinter@mcwinter.nl
M.C. Zegers, fysiotherapeut

DESKUNDIGENNETWERK FES
FES laat zich adviseren door een 
netwerk van deskundigen. We laten 
ons bij vragen over fibromyalgie 
adviseren door reumatologen, 
revalidatieartsen, fysiotherapeuten, 
(huis)artsen, juristen, 
arbeidsdeskundigen, psychologen, 
wetenschappers en vele andere 
deskundigen die zich bezighouden  
met fibromyalgie. Zo zijn we altijd 
op de hoogte van ontwikkelingen en 
kunnen we een passend antwoord 
geven op vragen die zich afspelen 
rond fibromyalgie. De volgende 
deskundigen kunnen gemaild 
worden. Het eerste advies/gesprek  
is gratis.

JURIDISCH ADVIES:
Mr. Arno van Deuzen, deuzen@advo-
catenkantooroudegracht.nl
Mr. Marieke Hartkoorn,  hartkoorn@
rischen-nijhuis.com 
Mr. S. Visser, j.s.visser@advovisser.nl
PSYCHOLOOG:
Dr. F. Winter, f.winter@mcwinter.nl

EUROPA, ENFA, PAE
Mevr. Y. Moerdijk 

CURSUS STERK MET PIJN
cursus@sterkmetpijn.nl

COMMISSIE BELANGENBEHARTIGING
cbb@fesinfo.nl

PROVINCIES

GRONINGEN  
Provinciaal coördinator 
Akke Goudberg 
T 0517-394460 

FRIESLAND EN DRENTHE
Provinciaal coördinator
Afke v.d. Kooi 
T 0513-551814 

OVERIJSSEL  
Provinciaal coördinator 
Wil Robbers 
w.robbers@fesinfo.nl

GELDERLAND  
Contactpersoon 
Marianne Roelofs
T 0481-461943

UTRECHT EN HET GOOI  
Provinciaal coördinator 
Dirkje Nap 
T 0344-692405 

FLEVOLAND  
Marian Hijman
marian@sterkmetpijn.nl

NOORD-HOLLAND  
Provinciaal coördinatoren
Miranda Baak  
m.baak@fesinfo.nl 
Stefanie ter Laak 
s.terlaak@fesinfo.nl

ZUID-HOLLAND  
Provinciaal coördinator 
Sia de Gelder
s.dgelder@fesinfo.nl 
 T 0182 – 634561
Henne Meuldijk
h.meuldijk@fesinfo.nl 

NOORD-BRABANT 
vacature

ZEELAND
Provinciaal coördinator
Bert de Jong
bert.de.jong@fesinfo.nl
T 06-24881850

LIMBURG  
Provinciaal coördinator 
Truus Ploum-Cools
T 045-5453447 

Fes
Organisatie

FES DIGITAAL  www.fesinfo.nl
BEHEERDERS WEBSITE:
Herman Muller
h.muller@fesinfo.nl
Loes Stins-Coster
l.stins-coster@fesinfo.nl
     

BEHEERDERS FACEBOOKGROEP: 
Desiree Stassar-de Brouwer

d.stassardebrouwer@fesinfo.nl

Gerdien Hijink g.hijink@fesinfo.nl

Henk Hijink h.hijink@fesinfo.nl

Loes Stins l.stins-coster@fesinfo.nl

Ellen van Thiel  ellen@fesinfo.nl

Stefanie ter Laak s.terlaak@fesinfo.nl

BESLOTEN FACEBOOKGROEP
Als je lid bent, kun je je aanmelden 
voor de besloten Facebookgroep,  
die ons forum vervangt.
Stuur op Facebook een lidmaat-
schapsverzoek naar de Facebook-
groep ‘Leden van Fibromyalgie  
en Samenleving’ en wij nemen con-
tact met je op om de gegevens te  
verifiëren.  Van harte welkom!

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Wil je op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws van FES, 
inclusief alle landelijke activitei-
ten? Dat kan nu met de maande-
lijkse digitale nieuwsbrief. Geef 
je op met een mailtje naar  
info@fesinfo.nl

DE FIBROMYALGIELIJN  
Voor vragen over fibromyalgie

035-6212223 MA T/M VR 10.00-14.00
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fibromyalgieensamenleving

fesjongeren

@FESalgemeen 

Fibromyalgie en Samenleving

fesjongeren



Fijn dat...

er na jaren 
onderzoek een 
arts was die de 
diagnose kon 

stellen

ik nu mijn 
verhaal kan 

delen

er elektrische 
dekens bestaan

ik op een 
elektrische fiets 
naar school kan

mijn moeder niet 
werkt en dus veel 

thuis is

ik geen verplichte gym-  
en technieklessen heb

IK GOEDE BEGELEIDING 
KRIJG OP SCHOOL

mijn ouders altijd  
voor me klaar staan

ik een dubbel 
boekenpakket heb

ik in een rustige omgeving woon

door: Isa Zeeman

Lees ook het interview met Isa op pagina 8


