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                                       FibroRes vzw - Info 
 

 

Massagetherapie in de behandeling van fibromyalgie: nieuwe inzichten. 

 

Fibromyalgie herken je aan de chronische pijn over het gehele lichaam en aanhoudende 
vermoeidheid (www.fibromyalgie.be). Naast het stellen van de diagnose blijft ook de 
behandeling van fibromyalgie nog steeds een grote uitdaging. Vele patiënten combineren vaak 
meerdere manieren om de symptomen van fibromyalgie onder controle te houden.  Alhoewel 
vaak wordt geschreven en uitgebreid onderzoek wordt verricht op medicatie en fibromyalgie 
worden niet- farmacologische behandelingen soms vergeten in wetenschappelijke studies1,2. 
Wij gaan in dit artikel even dieper in op een niet- farmacologische behandeling namelijk, 
massagetherapie. 

 

Hoe werkt massagetherapie? 

Hoe massagetherapie eigenlijk werkt is niet precies gekend, maar verschillende mechanismen 
werden reeds aangebracht. Enerzijds zou massagetherapie de lymfe-doorstroming bevorderen 
en zorgen voor een verhoogde afvoer van bloed lactaat, en anderzijds zelfs gunstige effecten op 
het afweersysteem hebben3-5. Wellicht de meest bekende werking is het verhogen van de 
bloeddoorvoer doorheen de spieren, echter, recent wetenschappelijk studies vinden hiervoor 
geen definitief bewijs6. Tevens werd recent aangetoond dat massagetherapie zou inwerken ter 
hoogte van de ruggengraat en diverse hormonen zoals serotonine en endorfines zou loslaten 
die dan een verlaging geven van pijn en negatieve gevoelens4,7-10. 
 
 
Hoe groot is het effect? 

Massagetherapie is wellicht één van de meest gebruikte niet- medicamenteuze behandelingen 
voor fibromyalgie. Nochtans blijft er heel wat discussie welk direct voordeel massagetherapie 
geeft op het pijnniveau, de slaap, en de algemene gemoedstoestand van een patiënt11.  
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Het effect van massagetherapie, en per definitie van elke therapie in het kader van 
fibromyalgie, moet steeds worden uitgedrukt als het effect op pijn, stijfheid, moeheid, 
depressie en slaap. Jammer genoeg is slechts een handvol artikels beschikbaar waarin op elk 
van deze aspecten wordt ingegaan. Gebaseerd op meerdere studies blijkt dat vooral 
myofasciale triggerpunt therapie gunstige effecten heeft op pijn, moeheid en stijfheid bij 
fibromyalgie12. Het is vooral het effect op pijn dat langlevend blijkt te zijn, terwijl bv. het effect 
op angst en depressie eerder kortlevend blijkt te zijn13. De `deep tissue` massage zorgt ook voor 
een pijnverlaging13. Manuele lymfe-drainage was daarentegen beter in het behandelen van 
stijfheid en depressie14. 

 

Voor andere vormen van massagetherapie (Zweedse massage, Shiatsu, traditionele chinese 
massage) werd echter vaak weinig sterk bewijs gevonden dat zij een gunstige invloed hebben 
op fibromyalgie15-17. Wat duidelijk bleek uit de meeste onderzoeken is dat Zweedse massage 
(zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweedse_massage), de meest toegepaste behandeling, geen 
enkel effect heeft op pijn of andere factoren in fibromyalgie en dus niet wordt aangeraden in 
de behandeling van fibromyalgie18,19. 
 
 
Lamia Ben Brahim, fibromyalgiepatiënt getuigt 
 
Toen er mij vanuit het bestuur gevraagd werd om als ervaringsdeskundige een getuigenis te 

schrijven over mijn persoonlijke ervaring met massages ging ik hier graag op in. Ik krijg al lang 

massages door mijn kinesitherapeut, al langer dan ik de diagnose 'fibromyalgie' heb gekregen. 

Volledigheidshalve moet ik er ook nog bij vermelden dat ik naast de diagnose fibromyalgie, ook 

de diagnose CVS en EDS kreeg. De massages  doen me altijd deugd en de pijnen die ik voel 

worden er draaglijker door. Die ervaring wil ik graag met jullie delen. 

 

Om zo correct mogelijk te zijn vroeg ik ook even na bij mijn kinesitherapeut over welke massage 

we het dan precies hebben in mijn geval. Ik blijk een combinatie van 2 massages te krijgen, 

namelijk eerst een 'effleurage' ( 1 van de drie basistechnieken van de Zweedse massage) om 

dan soms dieper te gaan inwerken daar waar nodig met een 'deep tissue massage'. 
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Effleurage wordt ook wel strijkingen genoemd. Het is een massagetechniek waarbij lichte 

zachtaardige bewegingen worden gemaakt met als doel: 

 Via grote strijkingen het lichaam gewoon te laten worden aan de aanrakingen. De 

kinesitherapeut krijgt op deze manier ook voeling met het lichaam van de patiënt. 

 Deze massagetechniek stimuleert de bloedsomloop. Omdat het weefsel van vers 

bloed wordt voorzien, ontvangt het extra zuurstof en voedingsstoffen. 

 De strijkingen evacueren de afvalstoffen. 

 De circulatie in de lymfevaten wordt gestimuleerd. 

 Het zorgt voor ontspanning en verminderd de pijn. 

Deep tissue massage is een krachtige massage zoals het woord doet vermoeden. Door middel 

van langzame, diepe massagetechnieken met veel aandacht voor de spieren, wordt de 

'energiestroom' verbeterd. Deze massagetechniek is vooral geschikt voor mensen met 

langdurig opgehoopte spanning in lichaam en geest. Omdat de methode veel aandacht op 

bepaalde gebieden legt, kan je lichaam tijdens en na deze massage soms wat pijn doen. Maar 

dat verbeterd meestal na een tweetal dagen. 

Op momenten dat ik met een spierspanning zit die mij veel pijn bezorgd en als een blokkade 

aanvoelt past mijn kinesitherapeut vaak ook de myofasciale therapie (ook wel dry needling 

genoemd) toe. Dit is een behandelingsvorm waarbij men met accupuntuurnaalden  in de 

triggerpoints van de verkrampte spier zal prikken. Hierdoor ontstaat in eerste instantie een 

reflexmatige verkramping van de spier om dan daarna te gaan ontspannen (relaese van de 

spier). Deze behandeling is vaak erg pijnlijk op het moment zelf, maar zorgt na een paar dagen 

voor een verlichting van de pijn doordat de spier terug ontspannen is.  

 

Mijn persoonlijke ervaring met deze technieken? 

De massages doen goed en verlichten de pijn vooral tijdelijk. Alleen al het feit dat ik wekelijks 

op consultatie ga bij mijn kinesitherapeut en dat ik daar een half uurtje tot drie kwartier kan 

gaan ontspannen door het krijgen van een massage gevolgd door even ontspannen met een 

infraroodlamp op mijn rug/ nek, zorgt voor wat verlichting. Ik heb ook een hele goede band 

ontwikkeld met mijn kinesitherapeut gedurende al die jaren. Ergens is het voor mij ook 

terechtkomen bij een vriendin om eventjes een babbeltje te kunnen doen en van gedachten te 

wisselen; ook al gaat het niet altijd over mijn ziekte of mijn gezondheidstoestand. 
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Door omstandigheden kan ik soms gedurende een paar weken na elkaar niet op consultatie en 

dan voel ik ook het verschil op langere termijn. Al is op het eerste gevoel een massage enkel 

deugddoend gedurende de eerste uren die volgen op de massage, als ik een tijdje geen 

massage krijg, ondervind ik dat mijn algemene pijnscore horen scoort.  Met andere woorden, 

massage zorgt er voor dat bij een goede regelmaat van behandelingen, ik minder pijn 

ondervind in mijn dagelijks leven.  

 

Getuigenis van Lamia Ben Brahim: co- voorzitter van FibroRes vzw 

 
Besluit 
 
Uit alle bovenstaande informatie blijkt dus dat zowat elk type massagetherapie, behalve dan 
Zweedse massage, enig effect heeft op pijn en/of levenskwaliteit van fibromyalgiepatiënten. 
Myofasciale therapie doet het het best, echter, het aantal onderzoeken gevoerd is beperkt, dus 
enige voorzichtigheid is geboden met deze boodschap. 
 
Grotere studies zijn nodig om de effecten (voordelige en nadelige) van massage in fibromyalgie 
beter in kaart te brengen. Ook dienen de studies veel meer detail vrij te geven over het type 
massage dat werd toegepast, de duur van elke massagebeurt, en de intensiteit/diepgang van 
de massages. Ook dient het onderzoek meer aandacht te geven meer `de kleinere groepen` van 
patiënten, waaronder jongeren en mannen. Tenslotte, is het wellicht aangeraden om in 
toekomstige klinische studies slimme combinaties van medicijnen en niet- medicamenteuze 
(bv. massagetherapie) therapieën te onderzoeken op hun mogelijkheid in het behandelen van 
fibromyalgie. 
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