
 

Beste (Groot)Ouder, Vriend(in), Lezer,

Bijgevoegd bij dit schrijven vindt u de brochure ‘Wat als ... je mama of papa vaak pijn heeft?’. Deze
brochure heeft als doel ‘chronische pijn’ , waaronder ook ‘fibromyalgie’ valt,  op een begrijpbare
manier uit te leggen aan kinderen wiens mama of papa chronische pijn heeft.

Samen werkten het team van Prof. Tine Vervoort verbonden aan het Ghent Health Psychology Lab
(Universiteit Gent)* en FibroRes vzw** aan een wetenschappelijke studie die in kaart bracht wat de
impact is van fibromyalgie/ chronische pijn bij de ouder en de beleving van het kind hier rond. Dit
gebeurde aan de hand van vragenlijsten en groepsgesprekken  met  kinderen van ouders  met
chronische pijn/  fibromyalgie. Hieruit ontstond tevens het idee om een deeltje wetenschappelijk
onderzoek te vertalen naar een brochure die antwoord kan geven op een aantal praktische vragen
die kinderen zich vaak blijken te stellen en waar zij vaak onzeker over zijn: ‘Wat is dat nu eigenlijk
chronische  pijn?’,  ‘Waarom gaat  het  de  ene  dag  beter  dan  de  andere?’,  ‘Zijn  er  nog  andere
kinderen wiens mama of  papa chronische pijn  heeft?’ en  ‘Wat  kan zoal  helpen om met  jouw
gevoelens  om te gaan?’.  Dit  boekje tracht een antwoord te bieden op deze vragen waardoor
chronische pijn meer begrijpbaar kan worden.

Deze brochure is ook digitaal beschikbaar op www.fibrores.org/  basiel.   Indien u verdere  vragen 
heeft kan u steeds contact opnemen via basiel@ugent.be.

We willen u alvast heel erg bedanken voor uw interesse

Lamia Ben Brahim en Tim Lammens Tine Vervoort

Voorzitters FibroRes vzw Ghent Health Psychology Lab

*FibroRes vzw (www.fibrores.org) werd opgericht vanuit de duidelijke noodzaak om onderzoek naar fibromyalgie (oorzaak, behandeling)
te  ondersteunen,  te  stimuleren  en  onderzoeksresultaten  bekend  te  maken.  Dit  onderzoek  omvat  zowel  basis-research  (in  het
laboratorium), klinisch onderzoek als socio-economisch onderzoek (wat zijn de noden in het dagdagelijkse leven).

** Het Ghent Health Psychology Lab (www.ghplab.ugent.be) doet onderzoek naar psychosociale factoren die een rol spelen in het 
begrijpen en behandelen of voorkomen van pijn en andere gezondheidsproblemen bij kinderen en volwassenen.
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