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7Fibromyalgie

Fibromyalgie (FM) betekent letterlijk bindweefsel-
spierpijn en is een onbegrepen aandoening met 
chronische spierpijn, slaapproblemen, moeheid en 
bepaalde pijnpunten zonder dat een ziekte is aan te 
tonen.5,12,21  FM wordt beschouwd als een onderdeel 
van een groot spectrum van pijnsyndromen.13

Diagnosis
Het American College of Rheumatology (ACR) 
publiceerde criteria voor de diagnose van FM in 
1990.5 Bij lichamelijk onderzoek moeten er minstens 
11 van 18 gedefinieerde punten pijnlijk zijn als er op 
wordt gedrukt (figuur 7.1). Deze punten kunnen ook 
pijnlijk zijn door stress, angst en depressie, maar bij 
FM-patiënten is gevonden dat ze ook met nieuwere  
objectieve metingen pijnlijker zijn.13

Prevalence
Uit literatuur gegevens blijkt dat FM vaker bij vrouwen  
(3.4%) dan bij mannen (0.5%) voorkomt.20  Het nut  
van deze gegevens is echter twijfelachtig. Als de ACR-
criteria worden gesplitst in "chronische verspreide 

pijn"  en "11 van 18 pijnpunten" blijkt dat alleen "11 
van 18 pijnpunten" duidelijk vaker (11x) bij vrouwen 
dan bij mannen voorkomt.13

 Eerstegraadsfamilieleden van FM-patiënten heb-
ben een 8x verhoogde kans op FM. 

Oorzaak
Het is zonneklaar dat FM-patiënten pijn anders ervaren 
dan de rest van de bevolking en dit zonder dat er een 
ziekte aantoonbaar is.12  De oorzaak van FM is niet 
bekend maar FM zou een gevolg kunnen zijn van een 
abnormale verwerking van pijnprikkels in de hersenen 
en niet in de spieren waar de pijn wordt gevoeld 
(zie figuur 7.2).  Voor het krijgen van pijnsyndromen 
zouden ongeveer 20 genen én zgn. stressors uit de 
omgeving van belang zijn.13 Mogelijke stressors zijn 
ziekten met perifere pijn (bv. SLE, reumatoïde artritis, 
spondylitis ankylopoëtica), infecties (Epstein-Barr 
virus of parvovirus; ziekte van Lyme, Q fever) en 
weefselbeschadiging.14 

 Recente onderzoeken met spectroscopische 
technieken zijn suggestief voor betrokkenheid van 

Figuur 7.1 De 18 pijnpunten waarvan er 
11 drukpijnlijk moeten zijn voor de 
diagnose fibromyalgie.  

Figuur 7.2 Ooorzaken van pijn. A: ontsteking in spieren veroorzaakt 
prikkels die via de gevoelszenuwen naar de hersenen worden over-
gebracht en het gevoel van pijn geven.
B: prikkels ontstaan in de zenuw (1) of hersenen (2) maar de pijn 
wordt in de spieren gevoeld. 

spieren

    
hersenen

ontstekingA voelen van pijnsignaaloverdracht

gevoelszenuw∗

spieren

    
hersenen

geen ontstekingB voelen van pijnsignaaloverdracht

gevoelszenuw

∗1 2
∗



HOOFDSTUK 7 FIBROMYALGIE JOOP P VAN DE MERWE - SYNDROOM VAN SJÖGREN

80

het centrale zenuwstelsel.  Harris et al vonden 
veranderingen in de glutamaat/kreatine ratio in de 
insulaire schors (insula) als reactie op behandeling.23 
De insula is een gebied dat betrokken is bij de versterkte 
pijnwaarneming bij FM. Wood et al toonden een 
afwijking aan in de stofwisseling van de hippocampus 
bij vrouwelijke premenstruele  FM-patiënten zonder 
psychiatrische ziekte.24 Een significante negatieve 
correlatie tussen de subjectieve ervaring van 
symptomen door de patiënt en een verminderde 
N-acetylaspartaat/kreatine-ratio is suggestief voor 
een afwijking in de hippocampus.24 Emad et al 
vonden dezelfde afwijking terwijl de choline/kreatine 
ratio normaal was.25  Deze nieuwe gegevens zijn erg 
interessant maar het is niet duidelijk of de afwijkingen 
een rol spelen bij het ontstaan van FM of slechts het 
gevolg zijn van chronische pijn. 
 In een aantal studies is gevonden dat het magnesium 
in serum en rode bloedcellen van FM-patiënten lager 
is dan van controlepersonen.27-31 Behandeling met 
magnesiumcitraat bleek verbetering van klachten te 
geven (zie verder).31

 In een recente studie werden verhoogde spiegels 
van antistoffen tegen annexine V gevonden bij FM-
patiënten (19,96 ± 10,29 AU/ml)  in vergelijking met  
controlepersonen (7,32 ± 3,42 AU/ml).26 Bij patiënten 
met zowel FM als het syndroom van Sjögren waren 
deze antistoffen het sterkst (29,87 ± 10,44 AU/
ml).  Annexinen zijn een groep eiwitten met talrijke  
regulerende functies van cellen waaronder de 
geprogrammeerde celdood (apoptose).  De betekenis 
van deze bevinding zal uit verder onderzoek moeten 
blijken.   

Behandeling
De behandeling van FM bestaat uit aerobic oefeningen, 
goede nachtrust, cognitieve gedragstherapie en 
geneesmiddelen.6-10,15-19  Gewone pijnstillers hebben 
weinig of geen effect op de pijn bij FM. Recente studies 
naar het effect van serotonine- en norepinefrine-
reuptake-remmers (duloxetine en milnaciprane) en 
de anti-epileptica gabapentine en pregabaline zijn 
veelbelovend.11,16,17

 Abeles et al 21 hebben recent een overzicht 
beschreven van de behandeling van FM (van 1970-
2007) en Uçeyler et al 22 van de behandeling met anti-
depressiva in het bijzonder.  De diagnose van FM in de 
bestudeerde publicaties was gebaseerd op de ACR-cri-
teria 5 of oudere criteria  die geen rekening hielden met 
de recent beschreven onderverdeling van FM-patiën-
ten.13 Abeles et al 21 komen tot de conclusie dat geen 
enkel geneesmiddel of groep van geneesmiddelen   zin-
vol is gebleken voor de behandeling van FM als groep. 

Uçeyler et al, daarentegen, concludeerden dat 25-50 
mg amitriptyline per dag de pijn, moeheid en neer-
slachtigheid bij patiënten met FM verminderde en de 
slaap en kwaliteiteit van leven verbeterde.22  Ze conclu-
deerden dat de meeste selectieve serotonine- en sero-
tonine-norepinefrine-uptake-remmers  waar-schijnlijk 
ook effectief zijn.  Zij bevelen een korte-termijn behan-
deling aan voor FM-patiënten met  amitriptyline of één 
van de andere antidepressiva die effectief zijn gebleken 
in gerandomiseerde placebo-gecontroleerde trials. Ze 
waarschuwden wel dat gegevens over de effectiviteit 
op lange termijn ontbreken. 
 Bagis et al 31 hebben onlangs een open studie ge-
daan bij 60 vrouwen met FM (vlg. ACR-criteria) en 20 
gezonde controlepersonen. De groep met FM werd in 
drie groepen van 20 verdeeld die 8 weken dagelijks 
resp. kregen: 
- 300 mg magnesium in de vorm van 1830 mg mag-

nesiumcitraat
-  10 mg amitriptyline
-  300 mg magnesium + 10 mg amitriptyline 
De magnesiumspiegels in zowel het serum als de rode 
bloed cellen waren significant lager bij de FM-patiënten 
dan bij de controlegroep. De FM klachten correleerden 
omgekeerd met de magnesiumspiegels. Het aantal 
pijnpunten en een paar scores met vragenlijsten verbe-
terden op de behandeling met magnesiumcitraat.  De 
behandeling met magnesiumcitraat en amitriptyline 
gaf ook verbetering van andere verschijnselen 

Fibromyalgie en het syndroom van Sjögren
Een aantal symptomen van fibromyalgie maken het 
onderscheid met het syndroom van Sjögren moeilijk. 
Deze zijn, met het percentage van vóórkomen bij FM 
tussen haakjes: 
- moeheid (81%)
- symptomen van droogte (36%)
- prikkelbare darm (30%)
- urine aandrang (25%)
- fenomeen van Raynaud (17%)
In recente studies werd fibromyalgie beschreven 
bij 12-55% van de patiënten met het syndroom van 
Sjögren.1-4 
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