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Patiënten met fibromyalgie en CVS zijn niet terminaal ziek, maar hebben 
ondraaglijke Pijnen. lamia, annelieS en aniSSa VeChten elke dag oPnieuw, 
tegen de Vele Vooroordelen Van de zogezegde luiewijvenziekte en tegen 

hun liChaam. ze willen wél, maar ze kunnen niet.
IntervIews: elIse vanhecke / Foto’s: karel Daems / met Dank aan De vlaamse lIga voor FIbromyalgIe-PatIënten 

(vlFP.be) en De wake-uP call bewegIng vzw

CVS en fibromyalgie, wasda?

het chronischevermoeidheidssyndroom 
(cvs) en fibromyalgie gaan vaak hand in 
hand. ze verwijzen naar een aandoening 
die een aanhoudende vermoeidheid en/of 
chronische pijnen veroorzaakt. niet elke 
patiënt heeft evenveel last van elk 
 kenmerk. mensen met cvs en/of 
fi bromyalgie voelen zich ziek, zijn 
 voortdurend vermoeid, raken uitgeput na 
een inspanning,  hebben slaapstoornissen, 
pijn, problemen met het autonome 
 zenuwstelsel en het immuunsysteem.
In België zijn er momenteel
○ 300.000 fibromyalgiepatiënten
○ 20.000 tot 25.000 CVS-patiënten
(Cijfers: riziV)

Neen, ik bén
geen lui wijf! 

‘kunnen we ook dinsdag afspreken? dit 
weekend hebben mijn vriendinnen een 
 verrassing georganiseerd en mijn lijf 
 kennende zal ik daar maandag van moeten 
recupereren’, mailt annelies me. als ze 
 dinsdag de voordeur opendoet, zie ik dat ze 
moeilijk de trap op kan. ze heeft pijn, en die 
pijn maakt haar ziek. ziek voor altijd.

‘Mijn vriendinnen hebben me dit weekend 
meegenomen naar zee. Een uitstapje, dat 
had ik al zo lang niet meer gedaan. Het was 
lastig, maar het ging. Ik had mijn rolstoel 
mee en we hebben veel gerust. Vroeger 
turnde ik, deed ik aan atletiek en 
was ik gek op sport. Nu kan ik in 
mijn rolstoel maximaal twee uur 
naar buiten. Langer hou ik niet vol. Het is 
die pijn hé. Mijn rug, mijn handen, mijn 
schouders, mijn hoofd. Soms schokkend, 
soms drukkend, soms stralend... Maar pijn 
doet het altijd. Ik zit aan het maximum van 
de toegelaten pijnmedicatie, dus veel meer 
kan ik niet doen. 
Ik ben 27 en leef vooral tussen vier muren. 
De zetel is mijn terrein. Ik eet erin, hang 
erin, lig erin, slaap erin. Als het lukt, probeer 
ik te koken tegen dat Bas thuiskomt. Voor 
de rest probeer ik te bloggen, maar als ik een 
blogpost heb geschreven, moet ik alweer 
een paar uur rusten. Ik ben ook een basis-
cursus boekhouden gestart, dus als ik een 
goede dag heb, probeer ik wat te studeren, 
ook al kan ik vast nooit meer werken.

annelies (27) is getrouwd met bas

‘elke dag is een 
gevecht, maar ik 
verlies niet meer 

elke dag.’

Zware CraSh 
‘Toen ik in maart moest stoppen met 
 werken, vond ik dat verschrikkelijk. Ik was 
al lang ziek, maar werken was mijn laatste 
strohalm. Ik sleepte me dus elke dag naar 
Aalst, tot de dokter zei dat ik niet meer 
mocht. Toen ben ik ingestort. Als je werkt, 
voel je je nuttig. Thuis word je meer dan ooit 
met je ziekte geconfronteerd. Op een 
 bepaald moment kon ik niets meer. Het was 
zelfs zo erg dat Bas in zijn middagpauze 
naar huis moest komen om me eten te 
 geven en naar het toilet te helpen. Mijn 
 handen en voeten deden niets meer. Ik had 
geen hoop meer en was dat eeuwige 
 gevecht met mijn lichaam zo beu. Ik heb 
toen zelfs met het idee gespeeld om een 
 euthanasiedossier op te starten. Maar 
 gelukkig ben ik uit dat dal gekropen.’

liefde Van mijn leVen 
‘Ik heb een fantastische man. Die ziekte 
weegt op onze relatie, dat is zeker. Ik voel 
me vaak schuldig tegenover hem. Bas heeft 
geen vrouw met wie hij leuke uitstapjes kan 
doen. Maar hij zegt altijd hetzelfde: “Ik kies 
voor jou. Ik zou inderdaad meer dingen 
kunnen doen met een ander meisje, maar ik 
wil alleen bij jou zijn.” 
Bas en ik zijn een team en we maken er het 
beste van. Hij is een echt feestbeest, maar ik 
kan natuurlijk niet mee. In het weekend 
blijft hij thuis tot ik ga slapen, en dan gaat 
hij naar vrienden of iets drinken op café. 
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een groot misverstand

Waar komt het misverstand 
 vandaan dat CVS en fibromyalgie 
‘luiewijvenziektes’ zijn en dat de 
kwalen vooral in het hoofd zitten?
Gunther De Bock van de Wake-Up 
Call Beweging vzw: ‘Het zijn 
 chronische ziektes die moeilijk te 
diagnosticeren zijn. Dat is de taak 
van specialisten en die zijn er te weinig 
in belgië. De diagnose wordt meestal 
gesteld op  basis van klachten. “ah, je 
voelt je moe? Het zal wel CVS zijn.” en 
daar knelt het  schoentje. Veel artsen 
focussen op het  subjectieve karakter 
van de klachten van de patiënt in 
plaats van gerichte onderzoeken uit te 
voeren. De exacte oorzaak is nog niet 
bekend, en daardoor stoppen 
 universitaire ziekenhuizen de ziektes 
graag in het vakje van de 
 psychosomatiek. De ziektes worden 
dus als psychisch beschouwd en dat 
blijft zo zolang er geen medicijn op de 
markt is. Zo leeft in de media en onder 
veel mensen de overtuiging dat CVS 
en fibro vooral  psychologische 
 aandoeningen zijn,  waarvan je kan 
genezen met gespreks- en 
 oefentherapie. Maar dat is niet waar.’
Is er dan eigenlijk niets aan  
te doen?
‘er is nog geen wetenschappelijk 
 bewezen medicijn en daarom wordt 
momenteel alleen aan symptoom-
bestrijding gedaan.  Pijnstillers, 
 morfine, voedings supplementen en 
rust kunnen de klachten verlichten. er 
is wél hoop. in Noorwegen hebben 
twee  oncologen ontdekt dat een 
 bepaald kankermedicijn ook een 
 genezende werking heeft op CVS. 
Maar er is nog veel tijd, geld en 
 wetenschappelijk onderzoek nodig...’

Wat ik het meest mis, is uit eten gaan. Dat 
hebben we al lang niet meer gedaan. 
 Rechtop zitten, me sterk houden, niet even 
kunnen rusten als het niet meer gaat, dat 
lukt gewoon niet. Heb ik een goede dag, dan 
komen onze vrienden naar ons en eten we 
samen in de zetel, maar dat is niet hetzelfde. 
De voorbije maanden ben ik er mentaal echt 
op  vooruitgegaan. Ik probeer in te zien dat 
mijn leven iets waard is met  fibromyalgie. Ik 
luister naar mijn lichaam, maar als ik zin 
heb om over mijn grenzen te gaan, doe ik 
dat. En als ik er achteraf voor moet  boeten, 
dan is dat maar zo.
Ik heb er zelfs vrede mee dat we onze 
 kinderwens moeten uitstellen.  Ander half 

jaar geleden waren Bas en ik er klaar voor, 
we zouden aan kindjes beginnen. Tot de 
dokter onze plannen on hold zette. Mijn 
lichaam was niet sterk genoeg en ik moest 
nog te veel pijnmedicatie nemen. 
 Aanvaarden dat ik mijn kinderwens moest 
uitstellen en opnieuw moest luisteren naar 
mijn  lichaam, was hard. Bas en ik  willen 
nog altijd 100% een kind, maar ik heb me 
erbij neergelegd dat het nu niet kan. 
En toch ben ik gelukkig. Bas en ik kunnen 
leven, zelfs met een  rolstoel. Elke dag is een 
 gevecht, maar ik verlies niet meer elke dag. 
En dat is een hele overwinning.’

Meer lezen over annelies en haar ziekte? 
http://anneleis.be


