Massagetherapie

helpt Nienke om te gaan met fibromyalgie

Al na de eerste
massage sliep ik
eindelijk weer door"
1/

Nienke (39) kampte elke dag met veel pijn door de
chronische ziektefibromyalgie.

Totdat ze massage-

therapie volgde, enorm opknapte en zelfs haar
droom om chef-kok te worden verwezenlijkte.
"Ik besefte hoe gespannen ik de jaren daarvoor
had geleefd."

Nienke: "Op mijn vijfentwintigste had ik grootse plannen: ik zou
samen met een vriend een eetcafé beginnen. Maar toen kreeg ik
van de ene op de andere dag vage klachten. Ik werkte als assistent-bedrijfsleider bij een poppodium en merkte op een avond dat
ik bij het bier tappen weinig kracht had in mijn armen en handen, een soort gevoelloosheid. Zelfs een colafles opendraaien
lukte niet. Het gevoel van krachtverlies kwam daarna vaker
opzetten, bijvoorbeeld wanneer ik de handrem van mijn fiets
wilde indrukken - dan waren mijn handen gevoelloos.
De huisarts zei: 'Jij bent overwerkt, je moet ontspannen en je
handen in een bak warm water houden, dan gaat het vanzelf
over.' Dat vond ik een logische verklaring: ik werkte vijftig uur
per week en na het werk feestte ik vaak door. Ik ging minder
werken, maar de klachten verdwenen niet. Het plotselinge
krachtverlies en de gevoelloosheid gingen zelfs steeds vaker
gepaard met pijn in mijn armen, handen, benen, nek en schouders. Ik dacht dat het tussen mijn oren zat en negeerde de pijn.
Tot ik ging samenwonen met mijn vriend Freek. Na een tijdje zei
hij: 'Het is niet normaal dat jij 's nachts een kwartier lang moet
nadenken hoe je het bed uit moet komen om naar de wc te kun74
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nen.' Hij had gelijk. Als ik 's nachts naar het toilet moest, werkten mijn benen niet mee. Ik kreeg ze gewoon niet in beweging.
Soms haalde ik het toilet niet op tijd ...'Vreselijk.
Zo ging het niet langer, dus bezocht ik eert nieuwe huisarts. Hij
drukte op een plek in mijn nek waar ik spierpijn had. Ik vloog
zowat tegen het plafond van de pijn. Hij dacht aan fibromyalgie.
Ik kende het niet, vroeg hem het woord te herhalen en op te
schrijven. Om het zeker te weten moest ik me laten diagnosticeren door de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Die is gespecialiseerd in bewegingsaandoeningen. Door een vragenlijst, een
bloedonderzoek en spiertests werden andere bewegingsziekten,
waaronder artrose en reuma, uitgesloten. En inderdaad, ik had
fibromyalgie, een chronisch pijnsyndroom. Het werd uitgelegd
als weke-delenreuma: de pijn komt niet uit de botten, maar uit
het bindweefsel en de spieren. De oorzaak was onbekend en er
was geen medicijn of behandeling voor. Kort gezegd: ik moest
ermee leren leven."

Niet ingebeeld
"Aan de ene kant voelde ik opluchting. Ik had iets bestaands en
mijn klachten waren niet ingebeeld. Veel dingen vielen op zijn
plek, waaronder mijn extreme vermoeidheid, een symptoom van
fibromyalgie. Maar chronisch betekende ook dat ik er de rest van
mijn leven mee te maken had. Verdrietig belde ik Freek met het
nieuws. Duidelijk was dat ik mijn droom niet kon realiseren. Een
eigen zaak betekent: bereid zijn in de opstartfase zeven dagen
per week te werken. Dat kon ik niet beloven, want ik kende het
verloop van mijn ziekte niet.
Ik moest mijn leefstijl aanpassen. Ik werkte fulltime en was mijn
lichaam daardoor aan het overbelasten. 'Alsje zo doorgaat, is de
kans groot dat je tijdelijk in een rolstoel terechtkomt zodat je
lichaam wel de rust krijgt die het nodig heeft', werd mij verteld
in de kliniek. Die waarschuwing was reden genoeg om parttime
te gaan werken. Gelukkig werkte ik inmiddels in een eetcafé
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Nienke:
"Ik weet nu dat ik niet
met pijn hoef te leven, al werd
dat wel gezegd"
kon mijn enkel niet aan. Ik kreeg stalen pinnen en platen in mijn
been en moest revalideren. De vakantie viel natuurlijk in het
water.
Na de operatie gaf het littekenweefsel om mijn gewrichten een
constante, stekende pijn. Ik kon niet fietsen, geen trappen lopen
en zeker niet meer met een dienblad lopen, want ik was te instabiel. Daardoor realiseerde ik me wat de gevolgen konden zijn van
mijn ziekte en dat moest ik gaan accepteren. Dat was niet altijd
makkelijk. Het kwam weleens voor dat ik op een feestje niet kon
opstaan, dan werd ik zó verdrietig: waar had ik dit aan verdiend?"

Totaal ontspannen

waar mijn werkgever mij de ruimte gaf en me geen zware werkzaamheden liet doen. Ik volgde daarnaast Mensendieck-therapie
en leerde ontspanningsoefeningen die ik kon doen als ik in bed
lag Je trillen van de pijn. Want de pijn door mijn hele lichaam
kwam vooral's nachts opzetten.
Omdat aan de buitenkant niet te zien is dat ik fibromyalgie heb,
werd ik niet anders bekeken en behandeld. Dat was fijn, maar
zelf gaf ik het niet aan als ik hulp nodig had, ik zat nog in een
ontkenningsfase. Ik was niet echt verdrietig of geschokt, praatte
er niet over en ging gewoon door met mijn dagelijkse dingen.
Het besef dat ik een ziekte had die nooit meer zou overgaan en
die niet met een pilletje was op te lossen, kwam pas rond mijn
dertigste. Ik had voor het eerst sinds lange tijd gedanst op een
feestje. De dag daarop zou ik namelijk op vakantie gaan naar
Turkije, waar mijn lichaam kon bijkomen. Ik had het naar mijn
zin, tot ik opstond vaneen loungebank. Ik hoorde mijn enkel
kraken en voelde een gruwelijke pijn. Ik kon niet meer lopen en
er werd een ambulance gebeld. In het ziekenhuis bleek mijn
enkel op twee plekken gebroken. Door de fibromyalgie waren
mijn spieren en gewrichten overbelast geraakt na een hele
avond dansen. En dat, in combinatie met het plotseling opstaan,
76
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"Ik kreeg veel adviezen, ook van een goede vriend die voorstelde
een afspraak te maken met zijn vriendin, die een massagepraktijk
had. Ik reageerde in eerste instantie sceptisch: waarom zou mij
dat helpen? Maar het leek me ook wel fijn om mijn lichaam te
kunnen ontspannen. Bij de intake vroeg massagetherapeut Astrid
waar ik precies last van had en wat ik wilde bereiken. Tijdens dat
gesprek kwam er veel opgekropte boosheid bij mij naar boven.
Over mijn ziekte, mijn lichamelijke beperkingen, over mijn enkel
die pijn deed en niks kon verdragen, waardoor ik wijde sokken en
lage schoenen aan moest.
Astrid vroeg me te gaan liggen en masseerde mijn nek, rug en
schouders. De massage was gericht op bepaalde 'tender points', de
pijnpunten in het lichaam die, zo vertelde ze, hoofdzakelijk bij
fibromyalgie-patiënten verantwoordelijk zijn voor de pijnen. Tijdens het masseren voelde Astrid op sommige pijnpunten harde of
warme plekken. Ze legde uit dat de pijn daar werd veroorzaakt
door een opeenhoping van afvalstoffen en dat kwam weer door
een slechte bloeddoorstroming. Door te masseren zorgde ze voor
een goede doorstroming van het bloed en een betere afvoer van
afvalstoffen.
Het aandrukken van die punten deed wel pijn, maar direct na de
massage voelde ik een verbetering. Mijn lichaam was minder stijf,
mijn spieren voelden soepeler aan en ik kon me makkelijker bewegen. Toen ik wegging, was mijn hoofd leeg en voelde ik me totaal
ontspannen. De pijn in mijn handen, armen, benen, nek en schouders was weg en na een paar uur kreeg ik een energiestoot.
Die nacht sliep ik voor het eerst sinds tijden langer door, ik werd
nu maar drie keer wakker in plaats van honderd keer. Slapen ging
altijd al moeizaam, elke twee uur werd ik wakker van de pijn. Om
Freek niet tot last te zijn, had ik een eigen matras en dekbed. Dat
ik voor het eerst sinds tijden langer doorsliep, zorgde ervoor dat ik
uitgerust wakker werd. Hoewel het resultaat maar een paar dagen
duurde, voelde het als een levensverbetering. Want in die paar
dagen had ik meer energie en voelde ik me goed.
Ik bezocht de massagepraktijk steeds vaker. Toevallig las ik in die
periode een artikel waarin stond dat tijdens de diepe slaap hormonen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat afvalstoffen wor- .

den afgevoerd en het lichaam herstelt. Meer dan de helft van de
fibromyalgiepatiënten, waaronder ikzelf, kunnen niet goed in die
diepe slaap komen, terwijl die volgens deze theorie juist zo
belangrijk is. Daardoor zag ik.nog meer in hoe belangrijk de massages voor mijn kwaliteit van leven waren, want daardoor kreeg
ik een goede nachtrust.
Doordat ik op een positieve manier aandacht besteedde aan mijn
lichaam in plaats van te focussen op wat ik niet kon, kwam ik
ook geestelijk tot rust. Ik werd me bewuster van mijn lichaam en
ging er beter naar luisteren. Bij pijn in mijn onderrug moest ik
niet op de bank zitten, maar juist rechtop bij het aanrecht staan.
Ik besefte hoe gespannen ik de jaren daarvoor had geleefd. Als
het tegenzat en ik gek werd van de pijn en me een lichamelijk
wrak voelde, kon ik bij Astrid terecht. Zij werd een rustpunt in
de soms fysiek en emotioneel zware dagen. Van haar mocht ik
me een wrak voelen en huilen. Natuurlijk was Freek er ook altijd
voor mij en steunde hij me in alles, maar dat was toch anders,
want hij kende de pijn niet. Vanuit haar werk en ervaring wist
Astrid hoe ik me voelde."

Droom uitgekomen
"De massages en Astrid zijn sinds vijf jaar niet meer weg te denken uit mijn leven. Ik laat me om de paar weken masseren. Als
ik langer dan een maand niet ga, word ik stijf en verergert de
pijn. Dat betekent dat ik levenslang therapie moet volgen en daar
ook tijd en geld voor moet vrijmaken. Maar ik heb het ervoor
over en gun het mezelf ook, en gelukkig wordt een deel vergoed.
Inmiddels geeft Astrid mij ook acupunctuur om het littekenweefsel rond mijn enkel soepeler te maken, waardoor die pijn daar
afneemt. Twee jaar geleden had ik nog negentig procent van de
dag pijn in mijn enkel, na de eerste acupunctuurbehandeling was
dat twintig procent, en nu heb ik bijna nooit meer pijn.
Door de behandelingen weet ik dat ik niet met pijn hoef te leven,
al werd dat tegen mij gezegd. Mijn leven is ook veranderd door
praktische veranderingen: we zijn verhuisd naar een gelijkvloerse benedenwoning zonder drempels. Het toilet is goed toegankelijk en ik heb een bad: door warm water ontspant mijn lichaam.
Mijn droom was ooit een eigen bedrijf, en die is uitgekomen.
Naast mijn parttime baan als chef-kok heb ik namelijk een kookboek geschreven en heb ik InEten opgezet, een cateringbedrijf.
In koken heb ik mijn creativiteit hervonden en door massagetherapie heb ik mezelf teruggevonden, mijn lichaam leren kennen
en ben ik positiever geworden. Twee dagen in de week plan ik
helemaal niks, dat zijn Nienke-dagen en dan probeer ik te rusHerken jij Nienkes klachten en wil je reageren of zelf je verhaal
vertellen? Mail dan naar post@vriendin.oudox.nl of ga naar
www.vriendin.nl.
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