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De Wake-Up Call Beweging vzw is lid van het Vlaams Patiëntenplatform en is lid van het 
#Meaction netwerk. Daarnaast onderhouden wij goede contacten met het team van de ME 
Global Chronicle, ME-Gids en de Nederlandse ME/cvs-vereniging. 
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1 Voorwoord 

De tijd gaat snel, gebruik hem wel... Een gedachte die bij ons opkwam toen we erbij stil stonden 
dat we alweer halverwege het jaar zijn. Voor ons ME/cvs -en fibromyalgiepatiënten lijkt de tijd 
soms trager te gaan. Dat komt ondermeer omdat er heel wat gerust dient te worden alvorens we 
een noodzakelijk karweitje kunnen uitvoeren, we eens kunnen langsgaan bij een vriend of 
familielid, of we het reeds lang gedroomde uitstapje eindelijk kunnen maken. Al dat rusten, plannen 
afzeggen, uitstellen, rusten, plannen afzeggen, uitstellen… heeft anderzijds als gevolg dat er heel 
wat van onze tijd verstrijkt. We zijn dan ook soms weken of maanden verder alvorens het 'to do' 
lijstje eindelijk is afgewerkt. En al is tijd een relatief begrip, gebruik hem wel want tijd is kostbaar. 

Zoals jullie reeds weten heeft het WUCB team ervoor gekozen om in 2017 onze kostbare tijd en 
energie te gebruiken ten bate van de Amerikaanse 'Open Medicine Foundation' die als ultiem doel 
nastreven om de ziekte ME/CVS te genezen. Op 7 juni hadden wij dan ook de eer Linda 
Tannenbaum (CEO van het OMF) te mogen verwelkomen in het Cultureel Centrum te Merksem, 
bij Antwerpen. Haar bezoek stond in het kader van de OMF 'End ME/CFS Worldwide Tour'. Het 
was een heuglijke dag waarop iedere aanwezige getuige was van de gedrevenheid alsook van de 
interessante voordracht die mevrouw Tannenbaum gaf. Een voordracht die vooral in het teken 
stond van 'hoop', hoop op een betere toekomst voor de patiënten, hoop op een wetenschappelijke 
doorbraak in de nabije toekomst. U leest er alles over in deze nieuwsbrief. 

Tot slot wensen wij met trots mede te delen dat de WUCB ondertussen een financiële gift heeft 
kunnen overmaken voor het wetenschappelijk onderzoek dat onophoudelijk gebeurt bij de Open 
Medicine Foundation voor een totaal van 1916€ (2164$) 

Detail gift: 

1000€ donatie van WUCB (uit het fonds 'Stop CVS') 
597€ opbrengst 7 juni, Antwerpen (inkom+benefietdiner) 
319€ totaal van individuele giften door WUCB leden tot op heden. 

Bij deze wensen wij alvast iedereen van harte te bedanken die reeds een gift heeft overgemaakt 
voor het OMF. 

Wij hopen dat er nog vele stortingen van onze leden zullen volgen zodat wij op het einde van dit 
jaar nogmaals een donatie kunnen doen aan het OMF. 

Dan rest me nu nog enkel jullie allen een deugddoende zomer zonder al te veel beslommeringen 
en kopzorgen toe te wensen! :-) 

Veel leesplezier met onze nieuwsbrief! 

Het voltallige WUCB team. 
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2 Update WUCB-activiteiten 
 
7 juni 2017 
 
Gastspreker Linda Tannenbaum, ceo van de Open Medicine Foundation geeft in het 
Cultuurcentrum van Merksem een uiteenzetting over het project om oorzaken te vinden van en 
oplossingen voor ME/cvs. Aansluitend volgt een benefietdiner waarvan de opbrengst naar het 
onderzoeksproject gaat. 
 
 

 
 
 
Het team van 12 gerenommeerde wetenschappers (waaronder 3 Nobelprijswinnaars) staat onder 
leiding van de wereldvermaarde geneticus Professor Dr. Ronald Davis.  
Hun doel: de lijdensweg stoppen van alle ME/cvs- en fibromyalgiepatiënten. 
 
Wie een financiële bijdrage wil leveren voor het wetenschappelijke werk van de Open Medicine 
Foundation kan een gift overmaken via het fonds ‘stop cvs’ en dit op het WUCB-rekeningnummer: 
BE67 9731 2770 5887 – BIC:ARSPBE22 met de vermelding 'gift OMF’ (U ontvangt hiervoor geen 
fiscaal attest!). 
  
Alle giften worden doorgestort naar het OMF. Op het einde van dit jaar wordt medegedeeld 
hoeveel we in totaal hebben kunnen inzamelen voor het OMF 'End ME/CFS project'. 
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Team Open Medicine Foundation 
 
Dream. Believe. Do It … Join Team OMF in Hope! 
Droom. Geloof. Doe het ... Word lid van Team OMF in Hoop! 
  
Er zijn veel manieren waarop u betrokken kunt raken bij en lid kunt worden van de Team 
OMF-gemeenschap om vandaag de boodschap van hoop te verspreiden. 
 

● Begin met de update van ons onderzoek met familie en vrienden te delen. Als u personen 
of bedrijven kent die de financiële mogelijkheid hebben en geïnteresseerd zijn in de 
ondersteuning van ons onderzoek om het tempo te versnellen, breng ons daarmee in 
contact. Alle donaties, grote en kleine, helpen om dit levensbelangrijke onderzoek voort te 
zetten. Doneer nog vandaag. 

  
● Wij raden u aan om onze website te verkennen om te zien hoe u 'BETROKKEN' kunt 

geraken. Doe mee aan ons team door gewoon onze Facebook-pagina te liken, volg ons 
op Twitter, deel uw vrijdagverhaal, maak een eigen donatiepagina op Crowdchange of 
help met het financieren door uw eigen evenement te plannen. Wij verwelkomen u ook 
graag als een van onze all-star vrijwilligers. Kom in contact met ons en ontdek hoe u uw 
speciale vaardigheden kunt delen. Vrijwilligers zijn de levenslijn voor OMF. Of u nu 1 uur of 
100 uur kan doneren, elke actie helpt ons om te groeien. Ontdek de vele manieren waarop 
u betrokken kunt raken en onderzoek kunt ondersteunen. 

 
● Tot slot, help ons om onze STOP ME/cvs wereldtournee te versterken. Neem alstublieft 

een paar momenten om onze korte enquête te beantwoorden en deel uw ervaringen en 
gedachten met ons. Wij waarderen uw inbreng. 

 
Wij nodigen u uit om onze tourneeblog te volgen om op de hoogte te blijven van alle spannende 
dingen die zich voordoen. 
https://www.omf.ngo/worldwide-tour-blog/ 
 
 
Nogmaals, welkom bij TEAM OMF. Bedankt dat je onze partner bent bij het brengen van onze 
hoopvolle boodschap en bij het helpen om het onderzoek te versnellen. 
 
Verbonden in hoop  
Linda Tannenbaum 
CEO/President 
omf.ngo 
linda@omf.ngo 
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Sfeerbeelden lezing Linda Tannenbaum ‘End ME/CFS Worldwide Tour’ - 7 juni Merksem. 
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Sfeerbeelden lezing Linda Tannenbaum ‘End ME/CFS Worldwide Tour’ - 7 juni Merksem. 
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*Verslag van de lezing van dr. Linda Tannenbaum in Merksem 
(Antwerpen) 
 
Op woensdag 7 juni hield dr. Linda Tannenbaum, directrice van de OMF, een voordracht in het 
Cultuurcentrum in Merksem. Dit op uitnodiging van de Wake Up Call Beweging (WUCB) en in het 
kader van een rondreis van ruim een maand door West-Europa vergezeld door haar man en 
dochter. In de prachtige zaal her en der verspreid zo’n 50 deelnemers. ME Centraal was erbij en 
doet verslag. 
 
WUCB-voorzitter Gunther De Bock liet eerst een Vlaamse ME-documentaire zien uit 1999 waarin 
werd gesteld dat er in België 15 000 patiënten waren. Onbekend is waar die schatting op 
gebaseerd is, want de – toen nog aandoening - werd consequent chronische vermoeidheid 
genoemd en als een somatoforme stoornis beschouwd. Indrukwekkend de uitspraak van jeugdige 
patiënt Mieke: “Ik ben ziek geworden juist toen ik aan de poort stond om aan het leven te 
beginnen". Na de film gaf Gunther een overzicht van het ontstaan van de WUCB in maart 2011 en 
de gevoerde acties. Die hebben in de 18 jaar sinds de docu nog geen verbetering of andere 
benadering van ME in België gebracht. 
 
Linda Tannenbaums dochter werd ziek in 2006, tot aan bedlegerig toe. Dat voerde haar en haar 
man naar een intensieve zoektocht naar antwoorden, waartoe zij in 2012 de OMF oprichtten. Het 
eerste contact was met dr. Ron Davis wiens zoon zoals bekend nog immer aan de ernstigste mate 
van ME lijdt. Davis was de drijvende kracht achter het Human Genome Project, waarbij hij ook 
samenwerkte met de huidige NIH-directeur dr. Francis Collins. Inmiddels is de medische 
adviesraad van de OMF uitgegroeid tot 15 researchers. 
 
De benadering van ME door de OMF met Ron Davis als voorzitter is zoals het End ME/CFS 
project op moleculair niveau en niet op symptomen gebaseerd. Fondsenwerving gebeurde in 
het begin onder vrienden en familie, maar intussen is er 6,2 miljoen dollar gedoneerd. Om het End 
ME/CFS project te kunnen voltooien en diagnose en genezing van ME mogelijk te maken, zou het 
honderdvoudige daarvan nodig zijn. Van vitaal belang zijn de kleine projecten. 
Trots is Linda over het dit jaar gestarte artsen- & schoolopleidingsproject, waarin op grote 
schaal ME-info aan artsen, opleidingen en scholen in Amerika wordt verstrekt. 
Het meest uitgebreid ging zij in op de Severely Ill Big Data Study, die nu anderhalf jaar loopt. 20 
zeer ernstig zieke patiënten zijn thuis bezocht en op van hen afgenomen monsters zijn alle 
mogelijke testen losgelaten. Ook noemde zij de geniale ontdekking van de Nanoneedle 
biosensors waardoor via prints van nu al een 2D-printer heel veel patiënten voor minder dan 1 
cent per print kunnen worden getest. Daarvoor is wel een speciaal soort inkt nodig: dat kunnen jij 
en ik niet even thuis doen, maar medici wel. 
 
Met de Nanoneedle biosensor wil de groep zo snel mogelijk zoveel mogelijk door de FDA 
goedgekeurde geneesmiddelen testen die beloftevol zijn bij ME. Een voorbeeld is suramin dat dr. 
Naviaux (lid van de OMF-raad) onlangs met succes probeerde bij enkele patiënten met autisme. 
Omdat autisme en ME biochemisch en metabolisch sterk op elkaar blijken te lijken, wil men ook 
een kleine pilotstudie met suramin bij ME-patiënten gaan doen. 
 
Van cruciaal belang blijkt het bloedserum te zijn. Daarin kan het probleem bij ME zitten. Blijkt dat 
zo te zijn, dan is dat hoopvol want dan is ME misschien makkelijker te genezen. Ook de 
researchers Mella en Fluge (sinds vorige week lid van het team) focussen zich hier nu op. Zij 
hopen in oktober met resultaten te komen. 
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Na het beantwoorden van enkele vragen, o.a. over LDN en hoe het overleg binnen de adviesraad 
werkt, kreeg Linda een attentie aangeboden door Els Crick, partner en mede-activiste van 
Gunther. 
 
Linda en haar man gaan nog naar Noorwegen en Zweden en keren dan huiswaarts. Volgend jaar 
doen zij rond de ‘Invest in ME-conferentie’ in Londen andere landen aan. Het zou mooi zijn als 
Nederland daartoe zou horen. 
 
*Met dank aan Rob Wijbenga (ME Centraal/NL) voor het maken van het verslag. 
 

 
 
 

3 Cvs-beleid in België = een welvaartstaat onwaardig. 
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 4 Wetenschap (artikels/publicaties) 
 
Belangrijke doorbraak? 
 
Australiërs menen biomarker gevonden te hebben voor ME/cvs 
 
Het Australische NCNED, het National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases, deed 
een belangrijke ontdekking. De Griffith universiteit in Australië, waar de NCNED-onderzoeksgroep 
zit die het onderzoek heeft gedaan, noemde de onderzoeksresultaten “baanbrekend”.  
 
IFL Science, een populaire wetenschappelijke website, opende met een bericht getiteld 
“Ionkanalen in immuuncellen vertonen bij cvs-patiënten een defect”.  
 
Hierin stond: “De conclusie uit eerder onderzoek dat CVS een biologische aandoening is en geen 
psychologische, wordt door dit onderzoek bevestigd. Er kan nu worden gezocht naar 
behandelmogelijkheden.” 
 
 
Onderzoek naar Natural Killer (NK) cellen 
 
Het onderzoek richtte zich eigenlijk op NK-cellen, maar als het Australische NCNED gelijk heeft, 
zijn die cellen nog maar het begin van het verhaal. Niettemin vormen NK-cellen een goed 
beginpunt. Verminderde cytotoxiciteit van de NK-cellen is bij ME/cvs een van de meest gevonden 
immuunafwijkingen. Ondanks verschillende pogingen is het tot nu toe nog niet gelukt om de 
oorzaak van de problemen met NK-cellen bij ME/cvs te achterhalen. 
 
 
De rol van ionkanalen en calcium 
 
De NCNED-groep van de Griffith universiteit in Queensland, Australië, heeft de oorzaak van de 
problemen met NK-cellen bij ME/cvs diepgaander onderzocht dan alle andere groepen. 
Het blijkt dat ze al een paar jaar de TRP-ionkanalen in het vizier hebben. TRP staat voor transient 
receptor potential. Deze ionkanalen laten calcium en magnesium onze cellen binnen. 
  
Calcium doet veel meer dan alleen zorgen voor sterke botten. Binnenin de cel speelt calcium een 
cruciale rol bij de celsignalering en homeostase. Veranderingen in het calciumgehalte zorgen er 
ook voor dat onze spieren kunnen samentrekken tijdens het sporten. Calcium reguleert ook de 
activiteit van veel enzymen, waaronder de mitochondriale enzymen. En calcium beïnvloedt het 
vrijmaken van neurotransmitters uit onze zenuwen. Het is een essentieel element in de cellen; bij 
ongeregeldheden in het calciumgehalte werken de cellen niet goed. 
  
Maar is een laag calciumgehalte de oorzaak van de problemen met de NK-cellen bij ME/cvs? 
 
In maart 2016 vond de NCNED-groep bij ME/cvs-patiënten significant verhoogde aantallen 
polymorfismen of mutaties in de genen voor TRP en acetylcholine-receptoren (AChRs). Dat wijst 
erop dat problemen met deze ionkanalen ervoor zouden kunnen zorgen dat er minder calcium de 
cellen binnenkomt. 
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In mei 2016 toonde het NCNED-team aan dat deze ionkanalen op de NK- en B-cellen zitten 
(niemand had dat ooit eerder aangetoond) en vervolgens dat er minder dan normaal aanwezig 
waren op de NK-cellen van ME/cvs-patiënten. 
 
Maar het belangrijkste wat ze vonden is een verlaagd calciumgehalte in het cytoplasma van die 
cellen.  
Dat wijst erop dat de verminderde aantallen ionkanalen op de NK-cellen van ME/cvs-patiënten hen 
inderdaad beroven van een essentieel element – en daarmee misschien ook van hun vermogen 
goed te functioneren. 
  
 
De essentie 
  

● Allereerst ontdekte het NCNED-team dat een aantal mutaties die bij ME/cvs-patiënten 
voorkomen, invloed hebben op de ionkanalen die calcium in de NK-cellen laten. 

● Vervolgens stelden ze vast dat de slecht functionerende NK-cellen die bij ME/cvs-patiënten 
worden gevonden inderdaad een laag calciumgehalte hadden – een essentieel element 
voor het functioneren van de cellen. 

● Met een reeks onderzoeken toonden ze aan dat er bij ME/cvs-patiënten problemen zijn met 
het functioneren van de calciumionkanalen in twee soorten NK-cellen. 

● Toen ze het calciumgehalte verhoogden, gingen de NK-cellen weer normaal functioneren. 
● Omdat de slecht functionerende ionkanalen in weefsels in het hele lichaam worden 

gevonden, zouden ze ook veel delen van het lichaam kunnen beïnvloeden. 
● Er zijn grotere onderzoeken nodig, maar het NCNED lijkt ervan overtuigd te zijn dat ze een 

belangrijke pathologie van ME/cvs hebben ontdekt. 
● De volgende stappen zijn het ontwikkelen van een diagnostische test, het testen van de 

bevindingen bij grotere groepen, en het zoeken naar geneesmiddelen voor behandeling. 
Hiervoor heeft het NCNED-team onlangs 4 miljoen Australische dollar ontvangen (2,8 
miljoen euro). 

  
 
Optimisme voor behandeling 
  
Donald Staines van het NCNED vat ME/cvs zo samen: “Deze aandoening tast de hersenen aan, 
de ruggengraat en de alvleesklier, en daarom zijn er ook zoveel verschillende uitingsvormen van 
de ziekte – soms lijden patiënten aan hartklachten, soms aan darmklachten.” 
  
Over een mogelijke behandeling zegt Staines het volgende: “We weten niet of we de ziekte echt 
kunnen genezen, maar we kunnen wel mensen helpen een normaal leven te leiden.” 
  
Meer info: http://www.me-cvsvereniging.nl/sites/default/files/Belangrijke%20doorbraak.pdf 
  
Met dank voor de vertaling van  ME/cvs-vereniging Nederland 
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5 Vlaams Patiëntenplatform 

 
Ziekenhuishervorming 
 
VPP On Tour debatteert over ziekenhuishervorming 
 
In mei en juni organiseerde het VPP in elke provincie een contactmoment voor 
patiëntenverenigingen uit de regio. Zo wilden we nieuwe patiëntenverenigingen en onze leden 
beter leren kennen. De patiëntenvertegenwoordigers vertelden gepassioneerd over de activiteiten 
van hun vereniging en de knelpunten waar ze tegenaan lopen. Daarna lichtten we de werking van 
het VPP toe en zoomden we in op onze regionale antennes in Brussel en Limburg. 
 
We informeerden de patiëntenvertegenwoordigers ook over de ziekenhuishervorming en de 
ziekenhuisnetwerken. Vervolgens kregen de aanwezigen de kans om hun visie hierover te geven. 
Dat zorgde voor boeiende discussies met heel wat kritische bedenkingen. We willen iedereen nog 
eens bedanken voor hun inbreng. Het is waardevolle info die we zullen gebruiken om het 
standpunt van de patiënt over de ziekenhuishervorming te verdedigen bij beleidsmakers. 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij Anke Van Roost via 
anke.vanroost@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26. 
 
 
 
Eerstelijnszorg 
 
De stem van de patiënt in de hervorming van de eerste lijn 
 
In februari van dit jaar organiseerde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Gezondheid, Welzijn en 
Gezin, een eerstelijnsgezondheidsconferentie. Vooraf bevroegen we onze leden over de 
hervorming van de eerstelijnszorg, waaronder huisartsen, apothekers, verpleegkundigen en 
andere zorgverleners in de thuiszorg vallen. Die vragen en opmerkingen werden verwerkt in de 
beleidsteksten. Zo vroegen we om de invoering van een zorgcoördinatiefunctie, klachtrecht, 
toegankelijke zorg,… 
 
De visietekst die de minister voorstelde op de conferentie wordt nu concreet gemaakt. De minister 
zal iemand aanstellen die alle to do’s opsomt en een planning maakt. Daarnaast zullen 
veranderingscoaches worden aangeduid zodat alle zorgverleners met hun neuzen in dezelfde 
richting staan wanneer de overlegstructuren in de eerste lijn worden hervormd en de 
eerstelijnszones worden opgericht. Het VPP blijft dit dossier van nabij opvolgen en bekijkt hoe we 
de stem van de patiënt kunnen laten horen in de nieuwe structuren die worden opgericht. 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij Marleen Van Eygen via 
marleen.vaneygen@vlaamspatientenplatform.be  of 016 23 05 26. 
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6 In het nieuws 
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7 ME/cvs internationaal 
 

 
 
ME/cvs-onderzoek in stroomversnelling 
 
In april 2017 kreeg OMF (Open Medicine Foundation) meer dan 1 miljoen dollar donaties. Die 
helpen bij het uitbreiden van de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de diagnose en 
behandeling van ME en voor het snel testen van geneesmiddelen die door de Food and Drug 
Administration (FDA) toegelaten zijn om in labo’s getest te worden op ME/cvs-cellen. 
Het FDA is het agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten, dat de kwaliteit van 
het voedsel en de medicijnen in brede zin controleert. 
  
Het einddoel van het project is een wereld vrij van ME/cvs. Daarom 
is er nood aan het verspreiden van onderwijs, bewustzijn van en 
hoop op genezing voor ME/cvs. 
  
U kunt een maandelijkse sponsor te worden. Een donatie van elke 
grootte, van $ 10 tot $ 500, helpt bij het veiligstellen van de 
toekomst van onderzoek. 
  
https://app.etapestry.com/onlineforms/OMF/TeamOMF.html 
  
Dr. Davis licht de stand van zaken toe in deze videoboodschap: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=sGBXXlQO49g 
  
Hij heeft het over: 
 

● Het doel van het onderzoek: een medicijn tegen ME/cvs vinden op basis van 
gegevensanalyse; 

● Het goedkoop testen van de effecten van bestaande ME/cvs-medicijnen; 
● Essentiële vaststellingen die wijzen op een verstoord metabolisme en blokkades in de 

energievoorziening; 
● De hoop om een medicijn te ontwikkelen op basis van de vaststelling dat de problemen 

kunnen opgelost worden omdat ze zich voordoen op serumniveau in plaats van op 
celniveau. 
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Breek de PACE-studie! 
 
David Tuller heeft onlangs zijn verbintenis aangekondigd om 
nog een jaar verslag uit te brengen om de waarheid over de 
PACE-studie bloot te leggen. 
  
David: ‘Sinds het najaar van 2015 heb ik een vastbesloten 
poging ondernomen  om de methodologische en ethische 
problemen met de PACE-studie voor ME/cvs aan de kaak te 
stellen. Ik begon deze inspanning, omdat ik begreep dat de 
PACE-behandelingen, gecombineerde oefentherapie en 
cognitieve gedragstherapie niet alleen nutteloos waren, maar 
ook daadwerkelijk ernstig letsel kunnen veroorzaken. (…) 
  

Ik heb veel tijd aan dit lonende project kunnen wijden door de veiligheid van mijn halftijdse 
academische positie in Berkeley. Helaas eindigt op 30 juni mijn huidige Berkekely-positie na negen 
jaar.’ 
  
David heeft onze hulp nodig om te kunnen doorwerken. Waarom is het zo belangrijk om te geven? 
 
Pamela heeft dat het beste verwoord toen ze deze reactie achterliet met een donatie van $ 10: 
 
"Dit werk is pas gedaan totdat het PACE-document is ingetrokken en belangrijke kranten er 
verslag van uitbrengen. Tot dan moet de ME/cvs-gemeenschap alle inspanningen hiervoor 
financieren. Dat is uiterst belangrijk. De PACE-studie zorgt voor schade, niemand mag dat 
ontkennen." 
  
David Tuller legt zijn project op deze manier uit: 
  
'Ik heb de afgelopen jaren geprobeerd de PACE-studie te counteren en deze vreselijke 
documenten te doen terugtrekken. Ik ging deze strijd aan, omdat ik ontzet was door de grove 
fouten van de studie en omdat ik wist dat het nodig was dat het een slag kreeg om verder onheil 
voor patiënten te voorkomen. 
De poging om ons van het PACE-paradigma te ontdoen, is nu een internationale beweging 
geworden. Ik ben vastbesloten om deze inspanning tot het einde af te werken, maar op dit punt 
heb ik echt hulp nodig.’ 
  
Alle hulp is welkom om de PACE-studie te breken. Gelieve te doneren en deze boodschap te 
delen met anderen! 
  
https://www.crowdrise.com/virology-blogs-trial-by-error-more-reporting-on-pace-mecfs-and-related-
issues1?utm_source=%23MEAction+Newsletter&utm_campaign=2971af5966-EMAIL_CAMPAIGN
_2017_06_02&utm_medium=email&utm_term=0_c4e623c366-2971af5966-346404801&mc_cid=2
971af5966&mc_eid=98b32f96cc  
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8 Varia :-) 
 
Te koop: Partytenten in nieuwstaat (slechts 1 of 2 keer gebruikt!!) 
 
De WUCB verkoopt 3 partytenten van het merk Garden Plus (HUBO). Deze werden destijds 
aangekocht voor de 12 mei acties in een aantal steden en zijn slechts 1 of 2 keer gebruikt. Omdat 
wij de laatste jaren vooral indoor activiteiten organiseren staan de tentjes er werkloos bij. Met de 
opbrengst van de verkoop kunnen we ander materiaal aanschaffen. 
 

 
 
Details: 
 
Kleur grijs – afmetingen 3m op 3m. De constructie is een zeer handig harmonica systeem dat 
opgesteld staat in 5 minuutjes. Een handige opbergtas is inbegrepen! 
 
Kostprijs 90€ 't stuk (nieuwprijs 149€) 
 
Zijwanden kan je steeds afzonderlijk bestellen bij Hubo voor 29,99€ 
https://www.hubo.be/nl/p/partytent-easy-pro-300x300-cm-grijs/175958.html 
 
 
Wie interesse heeft kan mailen naar wakeupcallbeweging@yahoo.com  
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9 Petities (herinnering) 
 
Op naar 10 000 ondertekeningen of meer! 
 
“ME is geen SOLK” (SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten)  
 
De petitie heeft als doel om op korte termijn een duidelijk 
signaal af te geven aan de Gezondheidsraad dat er, zonder 
bepaalde aanpassingen, onder ME-patiënten in Nederland 
geen enkel draagvlak bestaat voor de huidige 
GR-commissie die de opdracht heeft een adviesrapport te 
schrijven aan de Tweede Kamer over de stand van de 
wetenschap aangaande een breed aantal onderwerpen met 
betrekking tot ME.  
 
Onderteken deze petitie via deze link: 
https://meisgeensolk.petities.nl/ 
 

10 Patiënten aan het woord 
 
Videoboodschappen - meestal in het Engels - van verscheidene ME/cvs-patiënten. 
Hier bv. van Sophie Eggleton: de dagelijkse strijd met ME/cvs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BAq70M5_ego  
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11 Activiteitenkalender 
 
 
Een Belgische screening van de documentaire Unrest wordt momenteel als mogelijke activiteit 
voor het najaar van 2017 bekeken door het WUCB-team.  
 
http://www.unrest.film/ 
 
Jennifer Brea about Unrest:: https://www.youtube.com/watch?v=b4695rbOZIg 
 
Info en details (zie volgende nieuwsbrief) 
 

 
 
 
Bent u nog geen lid van de Wake-Up Call Beweging vzw of bent u nog niet aangemeld voor 
onze nieuwsbrief, surf dan naar http://www.wakeupcallbeweging.be/wucb/word-lid  
 
Lidmaatschap is gratis. 
 
 

● De eerstvolgende editie van de WUCB-nieuwsbrief verschijnt in het najaar van 2017. 
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