
 

 

 

Symposium Mechelen 7 mei 2014  

WUCB vzw 



Programma symposium  
 

19.00u: welkomstwoord 

19.05u: introductie door WUCB 

19.20u: videoboodschap Marc Van Impe (CVS/ME Liga) 

19.30u: Dr. Francis Coucke (endocrinoloog) 

 

20.15u: pauze  (20tal minuutjes)  

 

20.45u: mevr. Lieve Fransen (Stafmedewerker GTB) 

21.10u: Dr. Marc Van Kuyk (Cardioloog – gerechtsexpert) 

 

22.00u: einde 

 



Korte voorstelling WUCB vzw 
 

 WUCB staat voor ‘Wake-Up Call Beweging’ 

 

 De WUCB is ontstaan in de aanloop naar de Nationale 

CVS protestactiedag van 14 maart 2011.(initiatiefnemer) 

 

 Doel: CVS & Fibromyalgiebeleid dynamiseren/opkomen 

voor de belangen van de patiënten/ informeren & 

sensibiliseren 

 Druk uitoefenen op het beleid met de steun v/d patiënten 

 

 Patiënten in de strijd voor patiënten (motto) 



 

 



 

 



 

 









WUCB contacteren 
 

 

 E-mail: wakeupcallbeweging@yahoo.com 

 

Maatschappelijke zetel: 

 

WUCB vzw 

Lange Zavelstraat 57/2 

2060 Antwerpen. 

mailto:wakeupcallbeweging@yahoo.com
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Presentatie WUCB vzw 

  



 Wat is CVS niet ! 

 Chronisch moe zijn 

 Depressie 

 Burnout 

 Neurasthenie 

 Een gedragsstoornis 

 Bewegings- of inspanningsangst 

 Luiheid 

 Een ingebeelde ziekte 

 Een modeziekte 

 Een vorm van renteneurose 

 



 CVS werd ooit geïntroduceerd als synoniem voor 

neurologische ziekte ME (erkend door WHO sinds 1969) 

 

 Myalgische Encephalomyelitis  (ME) 

 

 De diagnose CVS biedt geen meerwaarde voor 

de (ME) patiënt 

 

 De diagnose CVS is een vlag die vele ladingen 

dekt. 

 

 



 Historische achtergrond ME 

 

 1956 – ME gebruikt als verzamelnaam 

voor een aantal besmettelijke 

aandoeningen (IJsland ziekte,…) 

 Link naar polio (atypische poliomyelitis) 

 Epidemische vorm (Royal Free Hospital) 

 Alleenstaande gevallen 



Wat is ME concreet 
 

 ME (Myalgische Encephalomyelitis) is een ernstige 

invaliderende neuro-immuunziekte. 

 

 ME patiënten hun fysieke en cognitieve klachten verergeren 

nadat ze een inspanning hebben geleverd.  

 

 Wetenschappelijk werd ondertussen aangetoond dat de 

levenskwaliteit van ME patiënten aanzienlijk aangetast wordt 

tengevolge van disfunctie van het immuunsysteem door o.a. 

intracellulaire ontstekingen. (pro - inflammatoire cytokines) 

 

 Sommige patiënten zijn hierdoor bedgebonden. 

 



 CVS is echter niet hetzelfde als ME 

 

 

 

 Dit staat tevens duidelijk vermeld in de internationale 

ziekteclassificatie index. 



Center for disease control (CDC) = officiële 

ziekteclassificatie 

 ICD-10-CM TABULAR LIST of DISEASES and INJURIES 

 Diseases of the nervous system (G00-G99) 

 Other disorders of brain 

 

 G93.3 - Postviral fatigue syndrome 

                - Benign myalgic encephalomyelitis 

 

Excludes1: chronic fatigue syndrome NOS (R53.82) 

 

 



ME  

Erkend  als ziekte 
door de WHO 

sinds 1969   
Benign Myalgic 

Encephalomyelitis 
WHO-ICD-10 code 

G93.3 

CVS 

Erkend door de 
WHO sinds 1993 

als Chronic 
Fatigue Syndrome  

ICD-10 code 
R53.82 



Wat is CVS dan wel? 

 

 We weten dat bij CVS patiënten de levenskwaliteit zwaarder is 

aangetast dan bij andere chronische ziekten. 

 

 We weten dat onder de CVS patiënten bepaalde kankers frequenter 

voorkomen en dat deze zich op relatief jongere leeftijd manifesteren. 

 

 Er worden verbanden gelegd met non-hodgkin’s lymfoon kanker. 

 

 Meer dan 5000 wetenschappelijke publicaties over hoe het lichaam 

wordt aangetast door CVS waarvan er 300 zijn verschenen in de meest 

prestigieuze vakbladen. (Centraal-/autonoom zenuwstelsel, 

immuunsysteem, mitochondriën, Genetica, infectieuze kiemen…). 

 

 Bij zwaar zieke CVS-patiënten is de functiebeperking even groot als 

bij multiple-sclerose, AIDS, eindstadium nierfalen en COPD.  

 



EQ-5D Scores for Danish ME/CFS 

patients 2013-2014 
 

     Study: ME/CFS patients have the lowest quality of life compared to 

21 diseases. In fact, quality of life for ME/CFS patients is 

significantly lower for 17 of the 20 diseases. This is regardless of 

whether you look upon the average or median. 

 

 EQ-5D™ is a standardised instrument for use as a measure of 

health outcome, - it provides a simple descriptive profile and a 

single index value for health status.  

 

The ME Association in Denmark has taken the initiative to launch 

this Danish study in collaboration with the author, PhD Fellow 

Michael Falk Hvidberg from Aalborg University, who are working 

with the quality of life of chronic diseases 

      Aalborg University, Danish Center for Healthcare Improvements   

 

 

http://www.euroqol.org/home.html
http://www.euroqol.org/home.html
http://www.euroqol.org/home.html
http://www.me-foreningen.dk/
http://www.dchi.aau.dk/


 

 

 

 



Wat is CVS dan wel? 

 

 De internationale verzekeringsmaatschappij UNUM Provident 

berekende dat in de loop van de jaren 1989-1993, het aantal claims 

voor werkonbekwaamheid door CVS was toegenomen met 460% en 

dat inzake de uitgaven van de verzekeringsmaatschappijen CVS de 

tweede zwaarste schadepost op de lijst van 5 zware uitgavenposten 

zou worden; 3 plaatsen boven AIDS. 

 Term vermoeidheid wordt belangrijk: het is handig want vaag, en claims 

van wie moe is, kunnen makkelijk afgewezen worden wegens niet 

objectief.  

 

 UNUM financierde Linbury Trust sinds 1991 meer dan £4 miljoen 

research van  Simon Wessely(*) en co 

 

      (Bron CVS Platform) 

 

 



Wat is CVS dan wel? 

 

 Het werk van Wessely ligt aan de basis van het biopsychosociaal 

model voor CVS. (= psychosomatische benadering en verklaring 

voor de klachten bij ME/CVS) 

 

 Wessely is niet toevallig adviseur van de grootste verzekerings-

holding ter wereld! 

 

 Alle uitgangspunten van de theorie van Dr. Wessely kunnen 

inmiddels door wetenschappelijk onderzoek worden weerlegd. 

 

 In België houd het RIZIV vast aan de biopsychosociale benadering 

wat gevolgen heeft voor de terugbetaling van behandelingen.  

 

 

 



Wat is CVS 

 CVS is eigenlijk geen ziekte 

 

 CVS patiënten zijn een groep van mensen die zijn 

samengebracht op basis van hun klachtenpatroon 

 

 Om te kunnen bepalen wie tot de groep van CVS 

behoort zijn diagnostische criteria opgesteld 

 

 Het wetenschappelijk onderzoek gebeurt op patiënten 

die aan deze criteria voldoen 

 

 Het gaat over een heterogene patiëntengroep 



Wat is CVS 

 

 Het wetenschappelijk onderzoek wordt bemoeilijkt door: 

 

 De heterogene patiëntengroep 

 

 De talrijke bestaande diagnostische criteria voor 

ME/CVS 

 

 Gebrek aan fondsen (overheidssteun) 

 

 Desinteresse (vaak nefast voor je carrière als 

arts/wetenschapper) 

 



operationele definities 

 

 Holmes Criteria – CVS (CDC 1988) 

 Oxford Criteria – CVS (M. Sharpe 1991) 

 London Criteria – ME (Shepherd 1992) 

 Fukuda Criteria – CVS (CDC 1994) 

 Canadian Case Definition – ME/CVS(2003) 

 International Consensus Criteria - ME (2011) 



ME heeft als hoofdkenmerk PEM : Post Exertional Malaise 

(uniek voor ME). Tegenwoordig ook PENE genoemd (Post-

Exertional Neuroimmune Exhaustion) 
 

 

 The Fukuda criteria do not require post-exertional 
malaise, the essential feature of this illness, so they are 
NOT Defining Myalgic Encephalomyelitis  

     American Journal of Biochemistry and Biotechnology 6 (2): 120-135, 2010 
ISSN 1553-3468 
© 2010 Science Publications 

 
1Leonard A. Jason, 1Meredyth Evans, 1Nicole Porter, 
1Molly Brown, 
1Abigail Brown, 1Jessica Hunnell, 1Valerie Anderson, 
1Athena Lerch, 
2Kenny De Meirleir and 3Fred Friedberg: 
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In België uitsluitingsdiagnose 

volgens Fukuda (CDC) 
 

 Definitie: 
 

 1. Klinisch geëvalueerde, onverklaarde aanhoudende of terugkerende 
zelfgerapporteerde vermoeidheid gedurende zes of meer 
opeenvolgende maanden; 
 

 Vermoeidheid die nieuw is of een duidelijk begin heeft (niet levenslang); 
die niet het resultaat is van voordurende inspanning; die niet aanzienlijk 
verbetert door rust en die resulteert in een aanzienlijke vermindering 
van vroegere niveaus van beroepsmatige, schoolse, sociale of 
persoonlijke activiteiten.     
 

 

      

 



Diagnose volgens Fukuda 

 

 2. Het gelijktijdig aanhoudend of terugkerend voorkomen gedurende zes 
of meer opeenvolgende maanden van ziekte van vier of meer van de 
volgende symptomen die de vermoeidheid niet voorafgaan 
 
 

       - Vermindering van het korte termijn- geheugen of de concentratie  
       - keelpijn 
       - gevoelige hals- of okselklieren 
       - spierpijn 
       - meerdere gewrichtenpijn zonder begeleidende zwelling of roodheid 
       - hoofdpijn van een nieuw type, patroon of ernst 
       - niet-verfrissende slaap 
       - malaiseklachten na inspanning die langer dan 24 uur duren 



Aanwezigheid van exclusiecriteria 
 1. Elke actieve medische aandoening die de chronische vermoeidheid zou kunnen 

verklaren; 

 

 2. Elke eerder gediagnosticeerde medische aandoening waarvan de verdwijning 

            niet zonder enige klinische twijfel is aangetoond en waarvan het voortduren 

        de chronisch vermoeiende ziekte zou kunnen verklaren; 

 

 3. Elke in het verleden of heden gestelde diagnose van een majeure depressieve 

        stoornis met psychotische of melancholische kenmerken; bipolaire affectieve 

        stoornissen; elk type van schizofrenie; elk type van waanstoornissen; 

        elk type van dementie; anorexia nervosa; boulimia nervosa; 

 

 4. Misbruik van alcohol of andere psychoactieve middelen binnen een periode 

        van twee jaar voor aanvang van de chronische vermoeidheid of sinds de 

        aanvang ervan; 

 

 5. Ernstige obesitas zoals geoperationaliseerd middels een body mass index 

        met een waarde groter dan of gelijk aan 45. 



Fukuda Criteria zijn te subjectief 

 

 Het probleem van deze criteria is dat ze hoofdzakelijk 

afgaan op de klachten van de patiënt. 

 

 Extra onderzoeken bij de patiënt kunnen de ernst van de 

klachten bij de diagnose CVS mee helpen onderbouwen 

maar dit wordt ontraden door de Hoge Gezondheidsraad 

 

 

 Gebrek aan objectieve testen leidt vervolgens tot een 

zwak medisch dossier wat problemen oplevert bij de 

erkenning als arbeidsongeschiktheid persoon. 



PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8338 

Gezamenlijk advies over de zorgverlening in het kader van het 

“Chronische vermoeidheidsyndroom (CVS)” in België (sept 2008) 
 

 Biochemische onderzoeken 

      

      Dat betekent dat het routine gebruik van andere tests zoals 

cortisolurie (24u), cortisolemie, de LRNAse tests en RNA-regulated 

protein kinase (PKR) antiviral pathways, de dosering van vitamine 

B12 of foliumzuur behoudens bij macrocytose, vermeden moeten 

worden. Dienen eveneens vermeden te worden: immunologische 

tests waaronder aantal of functie van natural killer cells (NK) en 

dosering van cytokines (interleukine-1, interleukine-6, of interferon), 

of cellulaire markers (immuunfenotypering, bv. CD25 of CD16),… 

Serologische tests moeten voorbehouden blijven voor patiënten die 

tekens van chronische infectie (borreliose, chronische virale infecties 

zoals HIV of hepatitis B of C) of tekens van acute infectie (infectieuze 

mononucleose) vertonen. 

 



PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8338 

Gezamenlijk advies over de zorgverlening in het kader van het 

“Chronische vermoeidheidsyndroom (CVS)” in België (sept 2008) 
 

 Technische onderzoeken 
 

 “Onderzoeken als thorax RX, ECG of abdominale echografie, 
hersenscans (Spect,..) moeten eveneens voor specifieke gevallen 
voorbehouden blijven. Andere biologische of psychofysiologische tests 
(slaaplaboratorium, geëvoceerde potentialen, tilttest, elektrische 
huidweerstand, beeldvorming van de hersenen, ...), en een 
inspanningstest hebben volgens de huidige kennis geen enkele 
diagnostische waarde. Wanneer men deze tests gebruikt als aanvulling 
van het klinisch beeld, dan laat dit niet toe om de evolutie van de patiënt 
te beoordelen of te voorspellen.” 
 

 “Op dit ogenbik kunnen enkel klinische parameters, zoals vermoeidheid 
en verschillende dimensies hiervan, levenskwaliteit, 
functioneringsschalen, schalen van emotionele nood en het gevoel van 
welzijn, als markers van de evolutie gehanteerd worden.” 
 

 “Buiten onderzoeksprotocollen zijn tests zoals inspanningsproeven en 
neuropsychologische tests waarschijnlijk overbodig.” 

 



PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8338 

Gezamenlijk advies over de zorgverlening in het kader van het 

“Chronische vermoeidheidsyndroom (CVS)” in België (sept 2008) 
 

 De Hoge Gezondheidsraad heeft duidelijk een probleem met artsen 
en patiënten die de gezondheidsproblematiek willen objectiveren 

 

 Uit het rapport: “veel patiënten, en dit vaak op aansporen van hun 
arts, ondergaan talrijke tests om de diagnose te onderbouwen, en/of 
om de oorzaken van hun symptomen (van infectieuze, 
immunologische, endocriene aard) te ontdekken. Er moet opgemerkt 
worden dat sommige adviserende geneesheren en andere artsen 
impliciet of expliciet deze aanpak ondersteunen.” 

 

 “Er zouden inspanningen moeten geleverd worden om deze tendens 
in de toekomstige organisatie van de zorgverlening te vermijden(!!!).” 

 

 De HGR doet dus duidelijk inspanningen om het stellen van een 
volledige en correcte diagnose tegen te werken. 

 



Foute diagnose = geen juiste behandeling 

 

 

 

 Als een gezondheidsprobleem niet wordt vastgesteld 

omwille van ontoereikende diagnose methodes kan de 

behandeling onmogelijk succesvol zijn. 

 

 

 Slechte resultaten van CVS centra bevestigen dit. 

 



     Onderzoek in de UK -> 50% misdiagnoses bij CVS 

 

 De Britse organisatie ME research UK kreeg regelmatig telefoontjes 

van CVS patiënten die verklaarden te zijn verbeterd nadat ze een 

nieuwe diagnose hadden gekregen en vervolgens hierdoor een 

correcte behandeling kregen.  

 

 Dankzij twee degelijke wetenschappelijke publicaties van 

gereputeerde klinische onderzoeksgroepen in de UK werd het 

vermoeden van vele misdiagnoses bevestigd. 

 

 De belangrijkste vaststelling was dat de diagnose CVS uiteindelijk 

slechts bij 54% van de patiënten werd bevestigd. Voor de rest kreeg 

21% een alternatieve medische diagnose (waaronder meest 

voorkomend: slaapstoornissen, endocriene stoornissen, nutritionele 

problemen, pijn aandoeningen,…)  22% kreeg een alternatieve 

psychiatrische diagnose (waaronder meest voortkomend: 

depressieve stoornissen of angststoornissen). 

 

 



     Onderzoek in de UK -> 50% misdiagnoses bij CVS 

 

 Referenties 

 

     Newton et al. The Newcastle NHS Chronic Fatigue Syndrome 

Service: not all fatigue is the same. J R Coll Physicians Edinb 2010; 

40:304–7.  

 

     Devasahayam A et al. Alternative diagnoses to chronic fatigue 

syndrome in referrals to a specialist service: service evaluation 

survey. JRSM Short Rep 2012; 3(1):4.  

 

     This article appeared as an Editorial by Dr Neil Abbot in our 

Breakthrough magazine, Autumn 2012. 

 

Bron ME research UK 

 

 

 

http://www.meresearch.org.uk/wp-content/uploads/2012/10/Breakthrough_Autumn2012.pdf




Uit het rapport van de werkgroep comité voor Chronische ziekten:  

  

 onderhoudende factoren, die inderdaad in de dagdagelijkse praktijk van het 
referentiecentrum duidelijk te onderkennen zijn, zijn de volgende: 

 

 Fysieke factoren: 

      - deconditionering 

      - slaapstoornissen 

      - infecties 

 

 Perceptueel-cognitieve factoren:  

       - gebrek aan informatie 

       - somatische hypervigilantie/preoccupatie 

       - catastroferen 

       - lage self-efficacy 

 

  Affectieve factoren:  

         - depressieve kenmerken 

         - angststoornissen 

         - kinesiofobie 

         - probleematische affect regulatie 

 



 Vervolg onderhoudende factoren 

 
 Persoonlijkheidsfactoren: 

     - perfectionisme/afhankelijkheid 

     - introversie 

     - alexitymia 

 

 Gedragsfactoren: 

     - te weinig aanpassing/acceptatie 

     - periodische overactiviteit 

     - motivatie 

 

 Sociale factoren: 

     - onbegrip 

     - ziektewinst/operante conditionering 

     - Lidmaatschap van een zelfhulpgroep?! 

 
Van Houdenhove B, Luyten P: customizing treatment of chronic fatique syndrome – psychosomatics 

2008; 49:470-477 

 



Evaluatie van de (Bio)psychosociale aanpak. 

 Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de 
Hoge Gezondheidsraad (HGR) maakten een balans op van de 
werking van de CVS referentiecentra. De resultaten werden 
gepubliceerd in het KCE rapport 88A (september 2008) 

 

 Conclusie KCE rapport: 

 

     “Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat patiënten er beter aan 
toe zijn na het volgen van een behandeling bestaande uit CGT en 
GET in een referentiecentrum.” 

 

      Therapeutisch effect is minder dan 6% wat lager is dan een placebo . 

      

      Op gebied van levenskwaliteit, werkhervatting en 
inspanningscapaciteit is er geen duidelijke verbetering. 

 

      De levenskwaliteit neemt  zelfs af in 52% van de gevallen. 



Wat hebben 10 jaar CVS referentiecentra ons geleerd? 

 Op gebied van levenskwaliteit, werkhervatting en inspanningscapaciteit is er geen 
duidelijke verbetering onder de patiënten!  

 

 Alle patiënten(organisaties) spreken zich negatief uit over de aanpak van de CVS 
centra. 

 

 Een progressieve geneeskunde toepassen is in de centra blijkbaar onmogelijk. 

 

 (Bio)psychosociale (strekking) aanpak is mee verantwoordelijk voor het negatief 
imago van CVS onder artsen en bij de burger. 

 

 In het multidisciplinair team ontbreekt het aan de nodige disciplines (immunoloog, 
viroloog, neuroloog, endocrinoloog). 

 

 Beleid staat tot nog toe niet open voor een constructieve dialoog met patiënten-
organisaties en biomedisch gerichte artsen. 

 

 Slecht resultaat  van de CVS centra leidt niet tot de juiste conclusies bij  de overheid.  

 

 



Psychosomatisch zorgtraject voor ME/CVS 

niet langer ethisch verantwoord! 

Noorse doorbraak kan CVS/ME mysterie oplossen  

 

 Twee oncologen uit Bergen in Noorwegen hebben een 

behandelingsmethode voor CVS/ME patiënten ontwikkeld die twee op de 

drie patiënten geneest. Dat maken ze vandaag (19-10-2011) bekend op 

PLOS one. In de behandeling schuilt ook de oplossing voor het CVS/MEZ 

mysterie zegt professor Olav Mella, hoofd oncologie aan het Haukeland 

University Hospital. Mella en zijn collega Øystein Fluge, deden een 

dubbelblind studie bij 30 Noorse CVS/ME patiënten.  

 De twee hoogleraren bevestigen dat CVS/ME een somatische aandoening 

is waarbij de autoimmuniteit de sleutelrol speelt. De patiënten werden 

succesvol behandeld met het kankermedicijn Rituximab 

 

 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjou

rnal.pone.0026358 

 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0026358
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0026358


Erkenning Arbeidsongeschiktheid hekel punt 

bij CVS 

 Diagnose CVS levert zwak statuut op wat betreft de 
erkenning als arbeidsongeschikt persoon. 

 

 Dit staat in schril contrast met de vaak ernstige graad 
van invaliditeit bij heel wat patiënten. 

 

 Er bestaat jammer genoeg heel wat vooringenomenheid 
bij controle artsen tegenover CVS. 

 

 Voor heel wat adviserende geneesheren/inspecteurs en 
gerechtsexperts is CVS geen aandoening die de 
arbeidsongeschiktheid over een langere periode 
rechtvaardigt. 

 

 



Enquête ‘arbeidsongeschiktheidscontrole’ 

 

 



Enquête ‘arbeidsongeschiktheidscontrole’ 

 

  

 



Enquête ‘arbeidsongeschiktheidscontrole’ 

 

  

 



Alternatief plan aanbieden! 

 Onderscheid maken tussen psychosomatiek en ME 

 Invoeren biologisch paspoort bij vermoeden van ME/CVS 

 Oplossingen zoeken controles  
arbeidsongeschiktheid/schorsingen 

 Oplossingen voor problematiek gerechtsexpertise 

 Werken aan een wetenschappelijke inhaalbeweging 

 

 het behandelen en diagnosticeren van CVS patiënten is 
bovendien de taak van een specialist.  

 

 

 Dringende noodzaak aan multilaterale gesprekken tussen de 
verschillende (overheids)instanties en patiëntenorganisaties 

 



 

 

Dank u 

voor uw 

aandacht 

 

Einde 


