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Fibromyalgie

Fibromyalgie wordt ook wel weke delen reuma genoemd. Het is een ziekte waarbij spierpijn centraal 
staat. De spieren voelen zacht en deegachtig aan. Drukpunten zijn erg gevoelig en er is veelal sprake 
van slaapproblematiek (80%), moeheid (91%), ochtendstij� eid die langer dan 15 minuten duurt (82%), 
chronische hoofdpijn (60%) en darmklachten (83%). Ook kan de patiënt last hebben van pijn in de kaak, 
concentratiestoornissen of depressies (88%). 

Wat wordt er gevonden?

• Lekke bloed-hersen-barrière
• Vitamine D gebrek (osteomalacie)
• Verminderde NK cellen en NK activiteit
• Verhoogde PAF productie en PAF gevoeligheid 
• Lage serotoninespiegels 
• Hoge Substance-P spiegels
• Hoge homocysteïne spiegels
• Verhoogde NMDA activiteit en gevoeligheid
• Bloedsuikerspiegel problematiek
• Pathogene belasting (schimmels/parasieten/virussen/bacteriën)
• Zware metalen belasting (kwik/aluminium/lood)

Kortom, er is nogal wat aan de hand. Een aantal zaken zullen we nader belichten.

Bloed-hersenbarriere

De bloed hersen barriere zorgt ervoor dat transport richting de hersenen selectief gebeurt (niet alles 
mag erdoor). Het transport vindt actief plaats en kost dus ATP (cel energie). Een verhoogde permeab-
iliteit geeft meer substance P en NMDA activatie waardoor men gevoeliger voor pijn(klachten) wordt.

De bloed hersenbarriere is a� ankelijk van voldoende eiwitten en voldoende EPA en DHA. De eerste 
interventie is dus: meer eiwitten (eieren, vis, vlees, noten) en omega 3 vetzuren (vis, visolie) erin. 

Een hypoglycemie (gedoe met de bloedsuikerspiegel) verhoogt de permeabiliteit met 50%. De tweede 
interventie is: de bloedsuikerspiegel reguleren. Lees de kennisbank download ‘Diabetes’ voor meer 
info hierover.

Ontstekingen verhogen de permeabiliteit van de bloed-hersenbarriere en de pijngevoeligheid. Aan 
de ontstekingsgevoeligheid kun je zelf iets doen door linolzuurbronnen (soja-olie, zonnebloem-olie, 
margarines en halvarines en ALLES wat gemaakt is met, en van halvarines of margarines of geharde 
plantaardige vetten) uit te sluiten en tegelijkertijd omega 3 vetzuren (vis, vis-olie) op te voeren. Vervang 
linolzuurbronnen door olijfolie en/of roomboter. Curcuma (geelwortel) en vitamine E werken bijzonder 
ontstekingsremmend; ook iets om mee te nemen
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Virale substanties (virussen) en pathogenen (parasieten en schimmels) verhogen ook de permeabilite-
it van de bloed-hersen-barriere. Het kan dus een goed idee zijn om het afweersysteem te versterken 
waardoor deze ‘vandalen’ onder controle gehouden worden. Je kunt je afweer versterken met behulp 
van Astragalus (hokjespeul), vitamine D én zink. 

Lectinen uit graan en suiker ondermijnen het afweersysteem. Het kan dan ook een goed idee zijn om 
deze spullen te minimaliseren c.q. uit te sluiten.

Vitamine D

Osteomalacie heet ook wel Engelse ziekte of Rachitis.  Dit wordt veroorzaakt door een (grofstoff elijk) 
vitamine D gebrek.  Symptomen:

• Sluipende pijnen
• Pijn beginnend in onderrug en dijen
• Later pijn uitbreidend naar armen en ribben
• Symmetrische niet uitstralende pijn
• Gevoeligheid van de botten
• Proximale spieren zijn zwak en men heeft moeite met traplopen
• Moeite om op te staan vanuit hurkpositie

Onderzoek (2003) toont bovendien aan dat een tekort aan vitamine D onverklaarbare spier- en botpi-
jnen geeft. Dus het loont misschien om daar wat aan te doen. Dat is meteen de volgende interventie: 
vitamine D3 HOOG gedoseerd inzeten.  

PAF (Platelet Activating Factor)

Onderzoek toont aan er bij fi bromyalgie sprake is van een verhoogde PAF spiegel en een verhoogde 
PAF gevoeligheid (PAF remmers geven een aanzienlijke verbetering van pijn- en slaapklachten).  PAF’s 
geven een verhoogde bloedstolling en een verminderde serotoninespiegel. 

Bij allergische reacties worden veel PAF’s gevormd. Hetzelfde zie je gebeuren bij een (verhoogde) 
inname van linolzuurrijk voedsel, conserveringsmiddelen en kleurstoff en. Ook een tekort aan vocht 
(water) geeft een verhoogde PAF spiegel. 

Dus: Allergiën uitsluiten cq behandelen; de linolzuur inname (zie boven) drastisch verminderen en ad-
ditieven (E-nummers) uitsluiten. En verder natuurlijk voldoende drinken.

Natuurlijke PAF remmers/a� rekers zijn: magnesium, vitamine B, vitamine D en echinacea. 

Bewegingsfactoren

Zuurstof is een essentiële co-factor voor de productie van serotonine uit tryptofaan. Door (rustige) be-
weging wordt meer zuurstof naar de cellen vervoerd. De combinatie zuurstof en beweging (bewegen 
in de vrije natuur) geeft dan ook een duidelijke verbetering van klachten. Een tekort aan zuurstof en be-
weging wordt zelfs gezien als een risicofactor voor het ontstaan van fi bromyalgie.  Dus: meer bewegen! 
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Serotonine tekort

Slaapstoornissen, pijnovergevoeligheid, depressie en darmstoornissen zijn typische klachten die horen 
bij een serotonine tekort. Serotonine werkt in op de pijnbeleving van de vrije zenuwuiteinden. Bij een 
tekort aan serotonine vindt voortdurende prikkeling zonder (natuurlijke) demping plaats waardoor 
(vooral in de periferie) pijn wordt ervaren. 

80% van de serotonine wordt in de darm gemaakt. Antibiotica wordt gezien als een aannemelijke risico-
factor voor het ontstaan van fi bromyalgie, omdat het de darmfl ora verstoort en daarmee de seroto-
nineproductie vermindert. Optimaliseer de darmfl ora door de inzet van een goed en hoog gedoseerde 
pro-biotica (darmfl ora preparaat). Zet vezels uit groente en fruit in als pre-biotica (voedingsbodem 
voor darmfl ora-bacterieën). Dus: eet meer groente en fruit, blender ze tot een smoothie of pureer ze 
en eet als soep.

Serotonine wordt gevormd uit tryptofaan (vlees, pecannoten, sesamzaad, vis, banaan). Hierbij zijn een 
aantal co-factoren nodig: o.a.vitamine B6 en foliumzuur. Het mooiste werkt natuurlijk een B-complex. 

Serotonine ‘uitputting’ wordt gecreerd door Rust, Reinheid en Regelmaat. Door altijd steeds hetzelfde 
op dezelfde tijd en op dezelfde manier te doen put je de serotonine wegen uit. Elke dag om dezelfde 
tijd hetzelfde eten en hetzelfde rondje met hetzelfde hondje is ‘killing’ voor het serotonine-systeem. 

Het lichaam heeft ook dopamine wegen. Deze worden ‘gebruikt’ in momenten van chaos, avontuur 
en variatie. Door meer variatie en avontuur te introduceren in je leven geef je het serotonine systeem 
rust waardoor het minder uitgeput raakt (en zich weer kan herstellen). Dus: doe eens gek en doe de 
dingen anders dan je gewend bent. Eet steeds op een andere tijd en eet elke dag anders (dan eens 
alleen fruit, dan eens veel vis, dan lekker soep of salade of een avocado en een ei en eet ook af en toe 
eens gewoon niet). Breng ook variatie aan in je werk-, slaap- en bewegingspatroon. Kortom: breng het 
avontuur terug in je leven....


