
Recensent: Inge van Strien 
 
Huub Fest ‘Fibromyalgie: Omgaan met weke-delenreuma’ Uitgeverij Ankh-Hermes 
BV, Deventer, 2000. ISBN: 9020201018. ( Fibromyalgie/ED/AG/1) 
 
Soort boek / ziekte / stijl: Dit boek gaat in op vele aspecten van de ziekte 
fibromyalgie. Zoals wat de ziekte inhoudt, wie het krijgen, hoe je ermee om kunt 
gaan, werk, vrienden, seksualiteit, medicijnen etc. De schrijver heeft zelf ook 
fibromyalgie.  
 
Over de schrijver: Huub Fest (1948) is getrouwd en heeft twee zoons. In 1994 werd 
bij hem fibromyalgie geconstateerd. Hij ging op zoek naar informatie over deze 
aandoening, maar er bleek niet veel over te vinden. Huub heeft toen besloten zelf de 
pen ter hand te nemen en zijn ervaringen en die van andere patiënten in dit boek op 
te schrijven.  Inmiddels heeft Huub Fest meerder boeken over fibromyalgie 
geschreven en geeft hij hier ook lezingen over dit onderwerp.  
 
Korte beschrijving: Huub Fest beschrijft in dit boek diverse aspecten die te maken 
hebben met de ziekte fibromyalgie. Naast informatie over wat de ziekte is en wie het 
kunnen krijgen, is er ook veel aandacht over hoe je met de ziekte om kunt gaan. 
Hierbij krijgt vooral het onbegrip dat er vaak is vanuit de omgeving veel aandacht. In 
dit boek zijn ook telkens korte verhaaltjes opgenomen over een patiënt met 
fibromyalgie.  
 
Wat viel op: Het is een compact boekje dat veelzijdige informatie over fibromyalgie 
bevat. Het gaat over alle aspecten van het leven waarop de ziekte invloed heeft, zoals 
je zelfbeeld, werk, seksualiteit en vrienden. Doordat Huub Fest zelf ook fibromyalgie 
heeft is het een persoonlijk boek geworden en geen wetenschappelijke verhandeling. 
De verhaaltjes van patiënten geven er nog een extra menselijk tintje aan. Ook zijn er 
ontspanningsoefeningen beschreven. Wat vooral opvalt is dat dit boek alle 
fibromyalgiepatiënten een hart onder de riem wil steken; de boodschap is dat zij zich 
zeker niet aanstellen. Dit in tegenstelling tot wat zij vaak van hun omgeving te horen 
krijgen.  
 
Citaten: Pag. 39/40: ‘Een chronisch ziek mens wordt steeds weer geconfronteerd 
met de realiteit, de harde realiteit. Zijn lichaam functioneert anders dan voorheen. 
Daarom is er een rouwproces nodig. Je emoties moeten tijdens het 
verwerkingsproces niet vast blijven zitten. Denk niet dat je nooit meer iets kunt. 
Omdat jouw lichaam anders functioneert, moet je het verleden vaarwel leren zeggen 
en leren het leven weer kleur te geven. Je moet op zoek gaan naar nieuwe dingen die 
je wel kunt doen. Gewoon op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Met hulp en 
begrip van anderen kom je er dan wel. Medewerking kan juist een goede stimulans 
zijn om door te gaan.’ 
 
Pag. 47: ‘Wat zei je? Help me? Welnee, ben je gek, ik kan alles nog zelf. Dat zal ik je 
laten zien. Vroeger kon ik ook alles zelf. Ook al gaat het knudde, ik ga gewoon door! 
Weet je, hier komt dat kop-in-het-zand-steken weer terug. En weer ben je aan het 
ontkennen: daar ben je toch zo goed in? Herken je dat? Natuurlijk herken je dat. Het 
is geen schande, want iedereen heeft dat, en vooral fibromyalgiepatiënten. Maar 
natuurlijk moest ik om hulp vragen toen ik het moeilijk kreeg. Hulp vragen, wat is dat 



moeilijk. Maar ik zei toch dat het geen schande is? Je hebt niet om jouw handicap(s) 
gevraagd, ze zijn ongevraagd gekomen. En … ze gaan niet spontaan weg.’ 
 
Pag. 84: ‘Van een fibromyalgiepatiënte kreeg ik een brief. Ze schreef met heel grote 
letters: IK HEB EEN ROTLIJF!!! Die gevoelens van onmacht zijn heel goed voor te 
stellen. Dat geldt ook voor mij, hoor! In die fase heb ik ook gezeten en ik zeg het soms 
nog weleens. Maar als je iedere dag zegt: ‘Ik heb een rotlijf’, dan heb je het ook. Je 
gevoelens worden dan alleen maar negatiever en dat kost weer energie. Weer raak je 
in die negatieve spiraal, en als je niet oppast is de rek eruit en vreet je al je 
broodnodige energie op. Dat moet je juist zien te voorkomen. Weet je wat je moet 
doen? schreef ik terug. Ga ’s morgens voor de spiegel staan en zeg dan: hier ben ik… 
helemaal! Ik zie er goed uit. Ik ben die in ben, MENS!’ 
 
Recensies / extra’s: Op http://www.bol.com/nl/p/fibromyalgie/666770495/ is 
een recensie van dit boek te vinden. 
 
Op de volgende pagina van Huub Fest kun je meer boeken en informatie over 
fibromyalgie vinden http://www.huubsfibromyalgiesite.nl/ 
 

Inmiddels is er nieuwe editie van dit boek te koop.  
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