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E en moedige vrouw, anders kan 

je Fien Wuestenberg niet noe-

men. Ondanks de fysieke pĳ n 

die ze dagelĳ ks lĳ dt, heeft de vrouw 

een mooie carrière uitgebouwd als 

lector Nederlands-Engels aan de 

Leuvense Hogeschool, én zet ze 

zich voor de volle honderd procent 

in om haar aandoening te laten 

erkennen. ‘Doordat overdruksyn-

droom, net als fi bro myalgie 

trouwens, niet wordt erkend, is er 

nauwelĳ ks onderzoek naar’, zegt 

Fien. ‘Het kost natuurlĳ k handenvol 

geld. Het prĳ skaartje van één zo’n 

studie loopt algauw op tot honderd-

duizend euro. Voorlopig is er geen 

enkele universiteit die een onder-

zoek heeft opgestart.’

En daar wil jij verandering in brengen.

Inderdaad. Via de vzw Overdruksyn-

droom en Tarlov-cysten zamelen we 

geld in om eindelĳ k een studie op te 

starten. Ik ben me ervan bewust dat 

dat een ambitieus plan is, maar ik 

 geloof er rotsvast in. Zo hebben we op 

‘Als hevige tandpijn, maar dan 
voortdurend en over mijn hele lichaam.’ 

Zo omschrijft Fien Wuestenberg (39) de 
kwelling die ze al sinds haar puberteit 

ondergaat, en die het gevolg is van een 
overdruksyndroom. ‘Een zeldzame 

aandoening die soms als komedie wordt 
gezien’, zegt Fien. ‘Er is ook nauwelijks 

onderzoek naar, daarom spring ik nu zelf 
in de bres via Trooper.’

‘Jarenlang zeiden artsen dat 
het ‘tussen m’n oren’ zat.

WELJA, ER ZÍT IETS      
      IN MIJN HOOFD’

Echte verhalen, uit het leven gegrepen. Op deze 
plek kunt u ze delen met de andere lezers van 

Dag Allemaal. Verhalen van ziekte en 
rampspoed, maar ook van veerkracht en hoop. 

Want het leven spaart niemand, maar heeft 
ook zo ontzettend veel moois te bieden.

TUSSEN   de
mensen

FIEN zamelt via 
Trooper geld in 
voor onderzoek        
naar haar zeldzame 
aandoening

Met haar twee 
dochters Lissa (9) 

en Hannelore (7).
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korte tĳ d al 2.800 euro ingezameld 

dankzĳ  Trooper. Dat is een initiatief 

dat aan aangesloten webwinkels 

vraagt om een klein percentage van 

 elke aankoop af te staan aan het goede 

doel. Het is een lange weg, maar ik 

wéét waarom we het doen.  

 Krijg je dan geen enkele steun uit 

 medische hoek? 

 Er zĳ n intussen gelukkig een aan-

tal artsen die zich focussen op de 

aandoening en we hopen dat de 

interesse van de medische wereld 

blĳ ft toenemen. 

Overdruksyndroom zal bij weinig men-

sen een belletje doen rinkelen. Kan je 

uitleggen wat het precies is? 

Wie overdruksyndroom heeft, maakt 

te veel hersenvocht aan en dat hoopt 

zich op in cysten die gaan drukken 

op de zenuwen, met vreselĳ ke pĳ n 

tot gevolg. Voor ik de diagnose 

kende, werd ik onterecht als een 

fi bromyalgiepatiënte beschouwd.

Da’s ook zo’n ziekte die nog steeds 

niet erkend wordt.  

Klopt, maar ze is tenminste wel 

gekénd door de medische wereld. 

Ik ben er ook van overtuigd dat 

heel wat mensen die de diagnose 

cvs of fi bromyalgie krĳ gen, eigen-

lĳ k een overdruksyndroom hebben 

omdat er zo weinig over geweten 

‘Als ik zie dat m’n dochters last hebben van hun nek of rug, bekruipt 

me de angst dat ik hen mijn ziekte heb doorgegeven’, zegt Fien. 

 ‘Als ik lesgeef, 
kan ik de pijn 

vergeten’, zegt 
Fien. ‘Dan word ik 

gedwongen om 
mijn focus even 

te verleggen.’  
is.   Jarenlang kreeg ik te horen dat 

mĳ n probleem tussen m’n oren zat. 

Als puber kreeg ik zelfs antidepressi-

va, met de boodschap: ‘Dat zal de 

ergste pĳ n wel verzachten’. 

 Had die medicatie effect?  

 Totaal niet! Op een dag heb ik die 

pillen in de vuilnisbak gekieperd. Van 

mĳ n ouders moest ik dat eerlĳ k gaan 

opbiechten aan mĳ n arts en weet je 

wat? Tot mĳ n verbazing gaf hĳ  toe dat 

er geen énkele reden was om aan te 

nemen dat die antidepressiva me zou-

den helpen. Dat hĳ  gehoopt had op 

een placebo-e� ect. Ĳ dele hoop.  

   Hoe zou jij jouw pijn omschrijven?  

 Als hevige tandpĳ n, maar dan con-

stant en over m’n hele lichaam. Op 

een pĳ nschaal van 1 tot 10 zou ik 

overdag een 8 aanduiden en tegen 

de avond een 9. Zodra mĳ n twee 

dochters in bed liggen, leg ik me in 

de zetel en doe ik niks meer. Dan ben 

ik op. Een controlearts vroeg me eens 

of ik hobby’s had. Toen wist ik met-

een: die man begrĳ pt mĳ  totaal niet.  

 Gaan werken lukt wel nog. 

 Ja, wonderwel. Zelfs fulltime, 

want mĳ n werk is mĳ n hobby. 

Maar vraag mĳ  niet om ’s avonds 

nog iets te doen. Mĳ n werk en de 

pĳ n slorpen mĳ n energie op. Maar 

sluit mĳ  alsjeblieft niet op in mĳ n 

huis. Dan beland ik binnen de 

kortste keren in een depressie.  

 Het sociale contact op de werkvloer 

houdt je recht.  

 En niet alleen dat. Als ik voor de klas 

sta, ‘vergeet’ ik mĳ n pĳ n omdat ik 

gedwongen word om mĳ n focus te 

verleggen. Dat helpt. Als kind zat ik 

ook nooit stil. Mĳ n ouders hebben me 

altĳ d aangespoord om bezig te blĳ ven 

en naar oplossingen te zoeken als de 

pĳ n te erg werd. Dat doe ik nog. Mĳ n 

kinderen te voet naar school brengen, 

op amper vĳ fhonderd meter van ons 

huis, kan ik niet. Maar met de elektri-

sche fi ets lukt het wél.  

 De impact op jouw leven lijkt enorm.  

 Dat is ook zo. Nu al heb ik soms 

last van zenuwuitval in mĳ n be-

nen. Raakt zo’n zenuw afgekneld, 

dan riskeer ik een verlamming. Ik 

kan nog gaan werken, maar dat 

lukt enkel omdat mĳ n werkgever 

rekening houdt met m’n situatie. Zo 

heb ik een aangepast bureau, een spe-

ciale stoel en een relaxzetel. Tussen 

mĳ n lessen door mag ik ook naar huis 

om uit te rusten.  

 De pijn valt overigens niet van je gezicht af 

te lezen.  

 Da’s bĳ  veel lotgenoten zo. Toen mĳ n 

dochter onder het mes moest om haar 

appendix te laten verwĳ deren, vroeg 

de verpleegster na de ingreep om haar 

pĳ n op een pĳ nschaal aan te duiden. 

Ze wees acht aan. ‘Ik denk dat ze het 

niet begrepen heeft’, zei die vrouw. 

‘Jĳ  bent toch niet aan het wenen?’ Dat 

maak ik dus élke dag mee. Omdat 

mensen mĳ n pĳ n niet zien, is er 

 volgens hen ook niets aan de hand.  

 Is er geen enkele remedie? 

 Je kan de cystes laten leegzuigen, 

waardoor de druk zakt. Ik ging al bĳ  

artsen in Engeland en Duitsland, 

maar zo’n ingreep kost veertig- tot 

tachtigduizend euro. Zónder tussen-

komst van het RIZIV. Het e� ect is 

tĳ delĳ k, want je pakt het symptoom 

aan, niet de oorzaak. Toch zet ik er 

geld voor opzĳ , maar ik probeer het 

moment van de ingreep zo lang mo-

gelĳ k uit te stellen.  

 Heeft je ziekte jou ooit doen  twijfelen aan 

je kinderwens?  

 Zeker niet. Ik heb me ook altĳ d ge-

steund gevoeld door mĳ n omgeving. 

Alleen... (stil) Ik zie nu soms dat mĳ n 

dochters ook last hebben van hun nek 

 ‘Ik ben ervan overtuigd dat heel wat 
mensen die de diagnose cvs of 
fi bromyalgie krijgen eigenlijk een 
overdruksyndroom hebben. Zoals ik’ 


