
Fibromyalgie is een chronisch pijn syndroom dat 
voor komt bij 2% van de volwassenen tussen de 
20 en 60 jaar, vooral bij vrouwen. Fibromyalgie 
wordt ook wel ‘wekedelenreuma’ genoemd en 
betekent letterlijk ‘pijn in bindweefsel en spie-
ren’. Veel gehoorde klachten zijn o.a. algehele 
spierpijn en -stijfheid, vermoeidheid, spijsver-
teringsproblemen, stemmingswisselingen en 
moeite met concentreren. 

Fibromyalgie is moeilijk om vast te stellen omdat 
de symptomen op andere en veelvoorkomende 
aandoeningen kunnen lijken, zoals het chronisch 
vermoeidheid syndroom (cvs), de ziekte van Lyme, 
een gebrek aan vitamine D of vitamine B12. Bo-
vendien is er nog weinig bekend over de oorzaak 
van fibromyalgie, er lijken veel complexe mecha-
nismen in mee te spelen. Er bestaat op dit mo-
ment nog geen behandeling die fibromyalgie kan 
genezen. De therapie richt zich daarom op het 
verminderen van de symptomen.

De klachten van fibromyalgie kunnen veroor-
zaakt worden door afvalstoffen die het lichaam 
niet kwijt kan raken. Als deze afvalstoffen niet 
via de normale weg (via de lever, nier, darm, long 
of huid) uitgescheiden kunnen worden, stapelen 
deze schadelijke stoffen zich op in het bindweef-
sel. Dit geeft overgevoeligheid bij het aanraken 
van specifieke punten o.a. rond pezen en gewrich-
ten. Deze overmaat aan afvalstoffen en de bijbe-
horende verzuring kan veroorzaakt worden door 
bijvoorbeeld (langdurige) stress, roken, alcohol, 
medicatie, overmatig sporten, het verouderings-

proces, maar ook door spijsverteringsproblemen. 
Bepaalde voedingsintoleranties of allergieën die 
leiden tot een chronisch verminderde bloedcir-
culatie kunnen leiden tot een ophoping van af-
valstoffen in het lichaam. Bovendien kunnen ook 
littekens als gevolg van een (buik)operatie een 
verminderde bloedcirculatie veroorzaken. Gevol-
gen van verzuring en het stapelen van afvalstof-
fen zijn onder andere spierkrampen, osteoporo-
se, nierstenen en (chronische) ontstekingen.

Wanneer de slaapkwaliteit niet optimaal is, kan 
het lichaam niet optimaal herstellen en kom je in 
een vicieuze cirkel terecht van vermoeidheid en 
pijn. Het zenuwstelsel raakt overprikkeld waar-
door je ogenschijnlijk kleine prikkels als pijn kunt 
gaan ervaren.
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Osteopathie is echt mijn redding geweest
Ik heb veel therapieën gehad, maar osteopathie is echt wel mijn redding
geweest”, aan het woord is Hannie Hameeteman. “Na een operatie had ik heel
veel pijn. Door de osteopathie is die pijn enorm verminderd. Echt waar, osteopa-
thie heeft me van alle therapieën het beste geholpen.”

Lees verder op onze website www.osteogroep.nl



Naar de osteopaat
Bij iedereen is het verloop en het voor-
komen van de aandoening anders en 
doordat de klachten sterk kunnen ver-
schillen, zal een osteopaat samen met 
u op zoek gaan naar de oorzaak van 
het beperkt functioneren. Tijdens het 
consult wordt het hele lichaam gecon-
troleerd op bewegingsverliezen in ge-
wrichten, spieren en de ophangstruc-
turen van organen. Door middel van 
zachte technieken wordt getracht de 
mobiliteit te optimaliseren waardoor de 
vloeistoffen beter gaan stromen (afvoer 
afvalstoffen) en het lichaam weer in ba-

lans kan komen. Patiënten voelen zich 
energieker, kunnen beter met de pijn 
omgaan en veelal zal de slaapkwaliteit 
verbeteren zodat het lichaam zelf ook 

weer de kans krijgt om op natuurlijke 
wijze te herstellen. Zo wordt de vicieuze 
cirkel doorbroken en neemt de levens-
kwaliteit weer toe.

OsteoGroep AVG-proof
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetge-
ving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgege-
vens (Wbp) geldt dan niet meer.
 
Door de AVG krijgen mensen meer 
mogelijkheden om voor zichzelf op 
te komen bij de verwerking van hun 

gegevens. Hun privacyrechten wor-
den namelijk versterkt en uitgebreid.  
De nieuwe Europese privacywet geldt 

voor alle organisaties die persoonsge-
gevens verwerken. Dus ook voor kleine 
mkb’ers, zzp’ers, stichtingen, vereni-
gingen, etc.  die gegevens verwerken. 
Zoals het bijhouden van afspraken van 
patiënten, telefoonnummers van pati-
enten of personeelsinformatie.
 
Zo zijn de osteopaten, aangesloten bij 
OsteoGroep, ook AVG-proof. Als pati-
ent heeft u wellicht kleine verande-
ringen ervaren in het registreren van 
uw persoonsgegevens, maar uitein-
delijk heeft deze nieuwe privacywet 
met name consequenties achter de 
schermen. Mocht u vragen hebben 
over de AVG en/of benieuwd zijn naar 
uw rechten als patiënt, wij staan klaar 
voor u!

Nieuw avontuur Guido Vos 
 

Na ruim 7 jaar aangesloten te zijn ge-
weest als osteopaat bij OsteoGroep 
gaat Guido Vos een nieuw avontuur 
aan. Zijn toekomst ligt in Frankrijk 
waar hij zijn eigen huis aan het bou-
wen is met aangrenzend een prach-
tige praktijklocatie. Samen met zijn 
gezin zal hij over een aantal jaren 
verhuizen naar een geweldige locatie 
in de omgeving van Toulouse en zijn 

praktijk voor osteopathie in Frankrijk 
gaan opstarten. 

Per augustus 2018 zal hij zijn werk-
zaamheden in Maassluis overdragen 
aan Gijs Abbas. Gijs Abbas zal praktijk 
houden in Maassluis en Rotterdam. In 
onze volgende nieuwsbrief zullen wij 
Gijs aan u voorstellen.

Feiten & cijfers 
 

• Ongeveer 2 procent van de Neder-
landers heeft fibromyalgie.

• Vrouwen hebben 10 tot 20 keer 
vaker fibromyalgie dan mannen.

• De eerste klachten ontstaan meest-
al als iemand tussen de 20 en 40 
jaar oud is.

• Fibromyalgie is niet schadelijk voor 
spieren of gewrichten.

• Waarschijnlijk is het niet erfelijk. 
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De AVG zorgt onder meer voor:
• Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
• Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
• Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy 

toezichthouders.


