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Tunen van de spierspanning via 

een lus ruggenmerg/spier/ruggenmerg

Controle van hogere centra over motoriek in dagelijks leven

Impuls vanuit hersenen gaat naar de

ruggenmergcellen

Impuls vanuit het ruggenmerg 

wordt naar de spier gezonden

Ruggenmerg

Spiercel

Input vanuit de spier-positiegevoel

Hersenen

Aan het spieroppervlakte ontstaat 

een elektrisch potentiaal

Remmende activiteit in het ruggenmerg

Kleine hersenen (evenwicht)

Zintuigen



Meting van spier(vezel)geleidingssnelheid



Elektrisch spiersignaal op de huid 



Spiergeleidingssnelheid van een niet-pijnlijke
biceps is hoger bij mensen met fibromyalgie dan 

bij mensen zonder klachten
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De hoeveelheid spieractiviteit 

heeft geen invloed op de snelheid

van de spiergeleiding

bij mensen met fibromyalgie ,

Dus bij zowel bij inspanning als ook

in rust heeft de spiermembraan bij

mensen met fibromyalgie een 

hogere geleidingssnelheid                  



Ook zodra een houding aangenomen wordt 

en de persoon met fibromyalgie zich focust, 

neemt de spiergeleidingssnelheid toe.

De spiercelmembraan is dus onder alle 

omstandigheden hyperaktief .



Elk zintuiglijk signaal wordt in de hersenen gecodeerd en  

doorgegeven naar het lichaam .



Conclusies

 Het spiermembraan is bij mensen met fibromyalgie 
hyperactief.

 Het membraan reageert abnormaal sterk in situaties van een 
gerichte motorische taak, vergelijkbaar met normale 
alledaagse inspanning.

 De hyperactiviteit van het spiermembraan speelt zich vooral 
in de houdingsmusculatuur af.

 Door de membraan-hyperactiviteit zullen de spieren 
voortdurend bereid zijn zich aan te spannen = niet kunnen 
ontspannen. 

Is dit de oorzaak van de spierklachten?



Betekenis van onze bevindingen 

voor de visie op fibromyalgie

 Ons onderzoek heeft aangetoond dat er 

regulatiestoornis ( overprikkeling) aanwezig is in 

het motorische, afdalende neuronale systeem.

 Samen genomen, fibromyalgie kan worden 

gezien als een toestand van ontregeling, 

overprikkeling in  neuronale netwerksystemen.

Het is vooral de houdingsmusculatuur waar de regulatieproblemen zich 

afspelen. Deze musculatuur luistert naar onze emoties en zelfgevoel. 



Herinneringen liggen over de gehele hersenen 

verspreid en in onze lichaamscellen opgeslagen 



Dank voor uw aandacht !!




