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1 Voorwoord 
 
 
Beste leden, 
Beste sympathisanten, 
 
 
De intrede van de herfst brengt ons niet alleen vaak buien en storm op meteorologisch vlak, ook in 
'ME-land' is er heel wat deining ontstaan sinds de verschijning van enkele artikels in de media over 
ME/CVS -en Lyme deskundige Professor Kenny De Meirleir. Die laatste moet zich voor de 
strafrechter van de Brusselse raadkamer gaan verantwoorden voor de invoer en toediening van 
het antiviraal geneesmiddel Nexavir. Sinds de bekendmaking hiervan (zie rubriek 6) staan de 
kranten vol met uitgesmeerde artikels over de karousel van bedrijfjes (Protea Biopharma, Red 
Laboratories, Kalida, ProHealth) waarvan Professor De Meirleir de spilfiguur zou blijken te zijn. 
 
In de krantenartikels is te lezen hoe Professor De Meirleir ervan wordt verdacht geld te verdienen 
op de kap van radeloze patiënten en dit via het uitvoeren van zinloze laboratoriumtesten, waarbij 
men verwijst naar de XMRV-test, alsook voor het voorschrijven van voedingssupplementen die dan 
kunnen besteld worden bij Kalida, één van de bedrijfjes die deel uitmaken van de karousel. 
 
Onder patiënten wordt het nut en de betrouwbaarheid van bepaalde diagnostische tests en 
behandelingen vaak in vraag gesteld wat geregeld leidt tot hevige discussies op sociale media. 
Hierbij valt op dat men vaak alle zin voor realiteit verliest. Het is normaal dat patiënten zich zorgen 
maken over hun arts of behandeling maar het heeft geen zin elkaar hierover het leven zuur te 
maken. Het is aan de Brusselse raadkamer om uit te maken of de aantijgingen terecht zijn. 
 
Dat Professor De Meirleir heel veel expertise heeft opgebouwd over de biologische basis van de 
ziekte ME staat buiten kijf. Dat wordt overigens bevestigd door o.a. zijn bijdrage aan de 
Internationale Consensus Criteria (ICC) voor het stellen van de diagnose ME. 
http://www.investinme.org/Documents/Guidelines/Myalgic%20Encephalomyelitis%20International
%20Consensus%20Primer%20-2012-11-26.pdf 
Wie gaat voor een grondige diagnose komt vroeg of laat dan ook terecht bij de Professor. Dat is nu 
eenmaal de logica als je weet dat in de door de overheid erkende CVS referentiecentra ME/CVS 
nog steeds versleten wordt als een somatoforme stoornis. Het gevolg van die vooringenomenheid 
in de centra is immers dat heel veel diagnostische onderzoeken er bewust (op aanraden van de 
Hoge Gezondheidsraad) niet worden uitgevoerd, wat dan ook leidt tot heel wat misdiagnoses. 
 
Meer info hierover, zie: www.stopcvs.be 
 
Een spijtige vaststelling is echter wel dat de Professor de voorbije jaren 'het vel van de beer' een 
paar keer te vlug verkocht heeft alvorens de beer effectief geschoten te hebben. Een voorbeeld 
hiervan is de H2S urinetest waarmee hoge concentraties waterstofsulfide konden worden gemeten 
als unieke marker voor CVS, achteraf bleek de test toch niet zo uniek. Het nieuws stond in 
verschillende kranten en in 2009 werd hierover zelfs een congres georganiseerd in de VUB door 
de toenmalige patiëntenvereniging MEAB vzw uit Brugge. Een wetenschappelijke publicatie over 
de test kwam er echter nooit. 
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Doe je dit soort dingen te vaak, dan wordt je geloofwaardigheid als wetenschapper onvermijdelijk 
aangetast. Het valt dan ook te betreuren dat de Professor in 2014 het nieuws de wereld instuurde 
dat ME/CVS eigenlijk niet bestond en dat in feite zo goed als alle ME/CVS patiënten (98%) lijden 
aan een chronische vorm van de ziekte van Lyme. Die bewering werd 2 jaar later terug ingetrokken 
maar het kwaad was geschied. 
 
De uitspraak bracht de ME belangenbehartiging in Vlaanderen een zware slag toe want het nieuws 
zorgde ervoor dat de ME/CVS belangenorganisaties de helft van hun leden zagen vertrekken om 
zich vervolgens aan te sluiten bij een Lyme vereniging. 
 
Beide groepen ijveren nu gehalveerd en los van elkaar voor hun erkenning, nochtans zijn het allen 
patiënten met eenzelfde problematiek die tot nog toe thuishoort onder de noemer CVS. 
 
Als patiëntenbelangenorganisatie willen wij de patiënten alvast de raad geven zich te beroepen op 
hun gezond verstand wanneer zij op consultatie gaan bij eender welke dokter. Het Chronisch 
Vermoeidheidssyndroom is anno 2017 nog steeds een complex ziektebeeld met een biologische 
basis maar waarvoor de wetenschap jammer genoeg nog geen pasklaar medicijn ter beschikking 
heeft, wij hopen met jullie mee dat hier snel verandering in komt. Artsen die jou de hemel beloven 
zullen hun belofte wellicht niet kunnen waarmaken; wees realistisch daarin. Hetzelfde geldt voor 
artsen die weigeren de biologische basis te erkennen van ME/CVS; die kun je ook best laten voor 
wat ze zijn, de ervaring leert dat ze een verspilling van tijd en geld zijn. 
 
Binnenkort zullen wij met de WUCB opnieuw aankloppen bij de overheid in onze strijd naar 
erkenning. 
 
 
Verder wensen wij met deze nieuwsbrief ook heel wat positief nieuws te melden uit ME/CVS land. 
 
Veel leesgenot alvast! 
 
Het WUCB bestuur. 
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Wetenschap is het licht van de geest 
 

 
 

 
 

Overweeg eens een gift. 
 
Wie een financiële bijdrage wil leveren voor het wetenschappelijke werk van de Open Medicine 
Foundation kan nog steeds 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'. Eind juni 2017 konden wij reeds een bedrag van 1916€ (2164$) 
schenken aan het OMF. (zie vorige nieuwsbrief) 
 
*Of steun de Wake-Up Call Beweging vzw door een gift op bovenstaand rekeningnummer met 
de vermelding ‘gift Stop CVS”.  
 
Zonder jouw (financiële)steun staan we immers nergens. 

The team of scientists brought together by Ron Davis for the Community Symposium on the Molecular Basis of ME/CFS. 
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2 Update WUCB-activiteiten 
 

 
 
Brief aan de VRT naar aanleiding van het artikel: “Waarom CVS een 
moeilijk te doorgronden ziekte is”. 
 
Antwerpen, 5 oktober 2017 
 
Geachte, 
 
Betreft het artikel “Waarom CVS een moeilijk te doorgronden ziekte is” welke op 5 oktober 2017 op 
de VRT website verscheen. 
 
Als patiëntenbelangenorganisatie begrijpen wij niet waarom een strafrechterlijke zaak tegen 
professor De Meirleir door de media wederom wordt aangegrepen om de indruk te wekken dat er 
geen biomedische oorzaak bestaat voor de ziekte CVS. 
 
Ik verwijs hiervoor naar het citaat van Professor Philippe Persoons, UZ Leuven 
 
“Er is geen bewijs dat de ziekte veroorzaakt zou worden door een ontsteking in de hersenen of het 
ruggenmerg” 
 
Professor Persoons houdt klaarblijkelijk nog steeds vast aan het voorbijgestreefde principe van 
voorbeschikkende- en uitlokkende factoren voor het ontstaan van CVS en voegt daar zonder 
blozen aan toe dat Cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie de enige behandelingen 
zijn waarvoor wetenschappelijke bewijzen bestaan dat ze werken. 
 
Professor Persoons bezondigt zich hier dan ook aan intellectuele fraude. Iedereen die ook maar 
een klein beetje de evolutie inzake CVS opvolgt weet dat er een overload is aan wetenschappelijke 
bewijslast omtrent de biologische basis van de ziekte en dat ondertussen de bewijskracht voor 
gedragstherapie als bewezen behandeling voor CVS volledige onderuit is gehaald ten gevolge van 
de Frauduleuze praktijken die werden toegepast door de auteurs van de PACE Trial (Grote Britse 
studie naar de effectiviteit van CGT bij CVS) en door het gebruik van inferieure criteria bij het 
selecteren van patiënten voor deelname aan CVS studies. 
 
Link naar blootleggen fraude bij de PACE Trial: 
 
http://www.virology.ws/2015/10/21/trial-by-error-i/ 
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Feit is dus dat voor behandelingen met CGT en GOT geen wetenschappelijk bewezen basis 
bestaat. Dat stelt bovendien het Amerikaanse Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ), de toezichthouder op de Evidence Based Practice. 
 
Na het blootleggen van de corrupte praktijken bij de de Pace Trial dit jaar, verwijderde het CDC 
(Centers for Disease Control) op hun website dan ook hun aanbevelingen aangaande CGT en 
GOT als geschikte behandelingen voor ME/CVS. Het CDC stelt nu dat er geen bewezen 
behandeling bestaat voor ME/CVS. 
 
http://www.meassociation.org.uk/2017/07/cdc-removes-cbt-and-get-as-recommended-treatments-f
or-mecfs-11-july-2017/ 
 
 
https://www.cdc.gov/me-cfs/treatment/index.html 
 
 
Als patiëntenbelangenorganisatie vinden wij het dan ook schrijnend dat een diensthoofd van een 
CVS referentiecentrum incorrecte informatie verspreidt in de media. Professor Persoons geeft 
hierbij duidelijk te kennen dat hij de biologische basis van ME/CVS liever negeert dan erkent. 
 
Door die houding is er de voorbije 20 jaar in België geen enkele vooruitgang geboekt in de strijd 
tegen de ziekte. Een schandvlek voor onze gezondheidszorg. 
 
Ik vraag dan ook aan VRT om het artikel aan te passen of een bijkomend artikel te publiceren met 
correcte up-to-date informatie over de stand van zaken omtrent CVS. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Bestuur Wake-Up Call Beweging vzw 
 
 
 
 
*De VRT redactie liet ondertussen weten onderstaande aanvulling aan het artikel te 
hebben toegevoegd na onze schriftelijke opmerkingen. (Waarvoor dank) 
 
 
“In 2011 verscheen de zogenoemde PACE-studie die stelde dat gedrags- en 
oefentherapie de enige bewezen behandelmethodes zijn, de resultaten 
werden onder meer in The Lancet gepubliceerd. Veel patiënten stellen zich 
vragen bij de kwaliteit van de studie, in juli publiceerde het Journal of Health 
Psychology zijn bedenkingen. Voor de patiëntenverenigingen staat niet vast 
dat CVS te behandelen is door gedrags- en oefentherapie.” 
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3  Cvs-Beleid in België 
 
De patiënt centraal? 
 
In een opiniestuk in De Standaard van 20 september 2017 betreurt Ilse Weeghmans, directeur van 
het Vlaams Patiëntenplatform vzw, dat patiënten niet langer zullen zetelen in de raad van bestuur 
van het Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE). Zo verdwijnt volgens haar een delicaat 
evenwicht tussen politici, leidende ambtenaren, stakeholders en patiënten. 
 
Mevrouw Weeghmans pleit voor een evenwichtig bestuur in een nieuw op te richten instituut. 
 
Welke belangen dient Maggie De Block? 
 
Ruben Mersch, ex-werknemer van vzw Farmaka, stelt die vraag in De Standaard van 18 
september 2017. Twee ingrepen van mevrouw De Block wijzen er volgens hem op dat “onze 
minister liever niet al te veel kritiek krijgt op haar beleid, of dat ze bezweken is voor de charmes 
van de farmalobby.” 
 
Het gaat over beslissingen die gevolgen hebben voor het Federaal Kenniscentrum en de vzw 
Farmaka. 
 

● Het project van de vzw Farmaka wordt geschrapt wegens te duur: 1,2 miljoen euro per jaar. 
De vzw bezoekt artsen, net zoals vertegenwoordigers van de farma-industrie. Met 15 
voorlichters bereiken ze 43 procent van de artsen. Ze proberen de belangen van de patiënt 
te dienen en niet die van de farma-industrie. Maar volgens mevrouw De Block is er een 
digitaal en goedkoper alternatief dat de arts waarschuwt als hij te dure medicatie 
voorschrijft. Alleen: dat alternatief bestaat nog niet. 

 
● De fusie van Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) met andere organisaties zal 

ertoe leiden dat het KCE ons gezondheidsbeleid minder kritisch kan doorlichten. 
 
 

 
 
Naast rode lintjes (solidair met mensen met hiv en aids) graag ook blauwe lintjes: solidair met ME 
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4 Wetenschap (artikels/publicaties) 
 
Professor Mark Davis vindt het sterkste bewijs voor immuunactivering 
bij ME/cvs en gaat op zoek naar de trigger. 
  
 
Dit is een van de belangrijkste bevindingen sinds de resultaten 
van de eerste rituximab test. 
  
Mark M. Davis, professor Immuniteit van de Stanford 
universiteit, heeft met behulp van een volledig nieuwe en 
opvallende aanpak overtuigend bewijs gevonden van 
immuunactivering in ME/cvs.  
 
Tijdens het recente OMF Stanford Symposium liet hij 
ongepubliceerd bewijs zien dat de immuunactivering in 
ME/cvs, in de vorm van geactiveerde T-cellen, evenredig is 
met die in kanker, MS en infectie. Dat is een veel groter effect 
dan in ME/cvs cytokinestudies waar de veranderingen over het 
algemeen subtieler zijn. 
  
 
 
Davis zoekt al naar de specifieke antigenen (kleine eiwitten die door het immuunsysteem worden 
herkend) die de immuunactivering teweegbrengen, opnieuw met behulp van nieuwe technologie. 
Tot nu toe zegt hij dat hij de mogelijke oorzaak uit het nieuwe werk heeft gevonden, maar hij wil de 
bevindingen controleren voordat hij meer details onthult. Het identificeren van het storende 
antigeen of antigenen zou mogelijk een doel kunnen bieden voor behandelingen met 
geneesmiddelen. 
  
Davis is vrij nieuw op het gebied van ME/cvs, maar hij is een onderzoeker met een opmerkelijke 
reputatie: een immunoloog en professor in Stanford wiens werk veelvuldig door andere 
onderzoekers wordt geciteerd. 
  
http://forums.phoenixrising.me/index.php?threads/simon-mcgrath-blogs-mark-davis-finds-the-stron
gest-evidence-yet-for-me-cfs-immune-activation.53570/ 
  
Meer info over het onderzoek en de belangrijke resultaten in het Engels: 
 
https://www.facebook.com/notes/simon-mcgrath-mecfs-research/mark-davis-finds-the-strongest-ev
idence-yet-for-mecfs-immune-activation-and-hunt/343163262805297/ 
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5 Vlaams Patiëntenplatform 
 

Enquête over knelpunten in de tandzorg 
 
Geachte mijnheer, mevrouw, 
Beste patiëntenvertegenwoordiger, 
  
In opdracht van de leden van het 
observatorium voor chronisch zieken - dat 
zetelt binnen het RIZIV- ben ik een 
themadossier over tandzorg aan het 
uitwerken. Daarom organiseer ik een 
bevraging bij alle onze leden. Het doel van 
deze bevraging is de knelpunten rond 
tandzorg - die patiënten ervaren ten gevolge 
van hun ziekte of behandeling- in kaart te 
brengen. De resultaten leggen de leden van 
het observatorium dan voor aan de minister 
en het RIZIV. 
  
De enquête kan men invullen via onderstaande link, en neemt ongeveer tien minuten in beslag. De 
vragen zijn grotendeels meerkeuzevragen. Graag wil ik de enquête op 30 november afsluiten 
zodat ik in december de gegevens kan verwerken. 
  
https://nl.surveymonkey.com/r/bevragingmondzorg 
 
In de toekomst plannen we nog meer themadossiers uit te werken over bijvoorbeeld de kosten van 
paramedische behandelingen (kinesitherapie, ergotherapie, …). 
  
Ik wil u alvast heel erg bedanken voor uw medewerking! 
Aarzel niet me te contacteren mocht u nog vragen of opmerkingen hebben. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Marleen Van Eygen 
Projectverantwoordelijke Eerstelijn, E-health, Observatorium voor chronische ziekten en 
ondersteuning kwaliteit van zorg 
 
Vlaams Patiëntenplatform vzw 
Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee 
Tel.: 016 23 05 26 
marleen.vaneygen@vlaamspatientenplatform.be  
www.vlaamspatientenplatform.be 

2017 juli-september 9 

https://nl.surveymonkey.com/r/bevragingmondzorg
https://maps.google.com/?q=Groenveldstraat+15,+3001+Heverlee&entry=gmail&source=g
mailto:marleen.vaneygen@vlaamspatientenplatform.be
http://www.vlaamspatientenplatform.be/


6 In het nieuws 
 

Professor De Meirleir voor strafrechter 

 
 
 
Professor Kenny De Meirleir, gespecialiseerd in het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en 
verbonden aan de VUB, moet zich voor de strafrechter verantwoorden wegens inbreuken op de 
invoer en toediening van een "bepaald vergunningsplichtig geneesmiddel". Dat schrijft Apache op 
basis van informatie van het parket van Brussel. Het zou gaan om het omstreden antiviraal middel 
Nexavir. De inbreuken zouden zich van oktober 2006 tot januari 2009 hebben voorgedaan. 
 
Volgens Apache zou De Meirleir via een kluwen aan bedrijfjes en laboratoria direct of indirect 
handenvol geld verdienen aan vaak omstreden tests, medicatie en supplementen die hij zelf 
voorschrijft aan zijn patiënten. Eén van die geneesmiddelen is Nexavir, een antiviraal middel dat 
volgens de prof zou helpen bij patiënten die lijden aan CVS. 
 
Klik hier voor het volledige artikel. 
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Waarom CVS een moeilijk te doorgronden ziekte is  
 

 
 
*Wim Schepens, donderdag 5 oktober 2017 (VRT Nieuws) 
 
Professor Kenny De Meirleir moet voor de strafrechter verschijnen omdat hij patiënten met het 
Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS) een antiviraal geneesmiddel heeft voorgeschreven 
waarvan niet is aangetoond dat het werkt. Maar over CVS zelf bestaat ook nog heel wat 
onduidelijkheid. 
 
Het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS) is een ziektebeeld - syndroom - met verschillende 
symptomen of kenmerken. Het belangrijkste kenmerk is een uitgesproken vermoeidheid die langer 
dan 6 maanden aanhoudt. Daarnaast zijn er nog 8 bijkomende symptomen. Om van CVS te 
kunnen spreken, moeten minstens 4 van deze symptomen aanwezig zijn. 
 
In de internationale academische wereld wordt CVS ook wel eens ME genoemd: myalgische 
encefalomyelitis. Maar volgens professor Philippe Persoons, psychiater van het UZ Leuven, is de 
term ME misleidend. "ME betekent letterlijk ontsteking van de schede van de zenuwbanen. Wat 
suggereert dat de ziekte veroorzaakt zou worden door een ontsteking van de cellen in de hersenen 
of het ruggenmerg. Maar daarvoor is geen bewijs gevonden. Daarom spreken wij hier in 
Vlaanderen liever over CVS." 
 
Klik hier voor het volledige artikel. 
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7 ME/cvs internationaal 
 

 
 
Vraag van Jen: “Steun de lancering van de ‘Unrest’-documentaire”  
 

Nu is het moment! 
Lieve vrienden, 
  
Zonder u zouden we nooit zover gekomen zijn. (Zie de prijzen en eervolle vermeldingen in het 
bovenstaande logo van de documentaire over ME, n.v.d.r.).  
Uw geloof en passie maakten het onmogelijke mogelijk. Nu begint het werk om de documentaire 
UNREST de wereld in te krijgen. Vandaag lanceren we onze Kickstarter om de mogelijkheden en 
het potentieel van de film en zijn campagne te realiseren - #TimeforUnrest - om de manier te 
veranderen waarop geneeskunde, wetenschappen en het publiek ME bekijken. 
  
We weten al dat miljoenen over de hele wereld UNREST zullen bekijken. De vraag is hoever de 
film buiten onze gemeenschap van patiënten, familie en medestanders zal reizen. En of het 
degenen zal bereiken die de grootste veranderingen kunnen teweegbrengen: artsen, 
wetenschappers, beleidsmakers, journalisten, stichtingen en filantropen. We hebben het team 
verzameld om dat te laten gebeuren, maar we kunnen niet voort zonder u! 
 
Steun ons dus vandaag nog als u kan. 
 
En als u niet kan doneren, zorg ervoor dat u deze oproep deelt, zodat het bericht zo veel mogelijk 
mensen bereikt. 
 
Het is #TimeforUnrest! 
  
Met dank, Jen 
http://timeforunrest.com 
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Eerste openbaar symposium over de moleculaire basis van ME 
  
Op 12 augustus 2017 kwamen er ter gelegenheid van dit door de OMF georganiseerde openbare 
symposium zo’n 300 researchers, clinici, patiënten, zorgverleners, familieleden en pleitbezorgers 
bijeen aan de universiteit van Stanford, naast bijna 3000 volgers via de livestream. 
  
Aan de hand van een bijna integraal vertaald verslag van de OMF vindt u bijgevoegd een overzicht 
van de voordrachten die er die dag gehouden werden. 
 
U kan het volledige symposium ook herbekijken via afzonderlijke video’s en dit via het OMF’s 
YouTube channel. 
  
Met dank aan het OMF voor het ter beschikking stellen van het verslag en met bijzondere dank 
aan Rob Wijbenga (ME centraal) voor de Nederlandse vertaling. 
  
  
Eerste openbare symposium over de moleculaire basis van ME – deel 1 
De ochtendsessie: https://mecentraal.wordpress. com/2017/08/29/eerste- 
openbare-symposium-over-de- moleculaire-basis-van-me-deel- 1/ 
  
Deel 1: de ochtendsessie 
 
De eerste sprekers concentreren zich op een moleculaire invalshoek van ME. Die biedt 
perspectieven voor moleculaire onderzoekstechnieken en moleculaire therapieën. 
 
Bob Naviaux  van de universiteit van Californië concentreert zijn onderzoek op de mitochondriën, 
de centra van de stofwisseling van de cellulaire energie omdat bij ME een totale uitputting van de 
energie een hoofdpunt is. Hij stelt zijn rijke ervaring met mitochondriële geneesmiddelen en 
genetica ter beschikking aan dit onderzoeksgebied. 
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Kort geleden deed hij onder autismepatiënten een veelbelovende klinische studie met suramin, 
een oud medicijn (dat oorspronkelijk werd gebruikt om de Afrikaanse slaapziekte te behandelen). 
Op het ogenblik verkent Naviaux manieren om suramin te testen bij ME-patiënten. 
Chris Armstrong van de universiteit van Melbourne in Australië verzamelde metabolische 
gegevens uit bloed, urine en faeces van ME-patiënten. Daaruit blijkt duidelijk dat ME een 
fysiologische ziekte is. 
 
Jonas Bergquist  van de universiteit van Uppsala in Zweden toonde zijn werk over csf 
(cerebrospinal fluid, ruggenmergvocht) als mikpunt om de neurale functie te begrijpen, waarbij hij 
met hulp van de OMF metabolomica en proteomica gebruikt om een systematisch perspectief te 
krijgen. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar steroïden vanwege hun belangrijke rol bij de 
regulering van de gen-expressie en de stofwisseling. Ook onderzoekt hij auto-antilichamen. 
 
Maureen Hanson van de Cornell Universiteit borduurde voort op het thema metabolisme en 
concentreerde zich daarbij op signalen van bloed- en immuuncellen. Haar recente werk heeft 
verstoringen aangetoond in het metabolisme van vetzuren en lipiden. Zij stelde aan de orde wat 
het hogere bloedglucose en de afname ervan in bepaalde metabolieten die zij bij patiënten heeft 
waargenomen kan betekenen. Interessant is dat zij een afname waarnam in het 
ademhalingsvermogen van patiënten, vooral in verband met T-cellen. 
 
Hansons volgende doel is om tijdens PEM – hét kenmerk van de crash bij ME – te kijken naar 
deze stofwisselingspatronen om het slopende patroon achter ME te begrijpen. 
 
Neil McGregor van de universiteit van Melbourne probeert om variaties in symptomen te 
verbinden met veranderingen in de stofwisseling en met de genetische achtergrond. Door 
patiënten te genotyperen heeft hij al enkele genetische varianten gevonden die kunnen leiden tot 
ME. 
 
Alan Light van de universiteit van Utah presenteerde zijn werk over vermoeidheid, de 
mitochondriën, gen-expressie en auto-immuniteit dat hij samen met zijn vrouw Kathleen Light 
verricht. Als neurowetenschapper heeft hij goed inzicht in de mechanismen van pijn en 
vermoeidheid. 
 
Gewone moeheid, zo legde hij uit, maakt deel uit van een complex stelsel dat ons verhindert onze 
energievoorraden op te gebruiken. Al is vermoeidheid niet zelf de oorzaak van ME, toch is het 
begrijpen van die routes belangrijk bij ME en fibromyalgie. 
 
Light zoekt genetische variaties die kunnen zorgen voor een predispositie voor ME, bijvoorbeeld 
doordat ze ‘wangedrag’ in het immuunsysteem uitlokken. Hij is ook op zoek naar het bewijs van 
auto-immuniteit. 
  
 
Eerste openbaar symposium over de moleculaire basis van ME – deel 2 
De middagsessie: https://mecentraal.wordpress. com/2017/08/30/eerste- 
openbare-symposium-over-de- moleculaire-basis-van-me-deel- 2/ 
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Baldomero Olivera heeft neuropathische en toch niet-verslavende pijnstillers ontdekt die nog veel 
krachtiger werken dan morfine. 
 
Mario Capecchi presenteerde zijn werk aan een genetische gesteldheid in muizen die 
raakvlakken heeft met de immunologie, de angsten en bezorgdheid en de inflammatie bij ME. Zijn 
onderzoek toont op een gewiekste manier een verband aan tussen het immuunsysteem en 
zenuwcircuits in de hersenen, waarbij een nieuwe rol van de microglia wordt gezien bij het 
moduleren van het gedrag. 
 
Mark Davis van Stanford Medicine toonde een heel nuttige achtergrond van hoe het 
immuunsysteem ons beschermt tegen bedreigingen van buitenaf. Door te onderzoeken waar 
T-cellen zich op richten wil hij bewijzen dat ME een auto-immuun ziekte is. 
 
Hij presenteerde ook zijn recent gepubliceerde werk dat aantoont dat bij de toename van de ernst 
van ME de niveaus pro-inflammatoire cytokinen in het bloed ook toenemen. Dat suggereert 
volgens hem een inflammatoir aspect van de ziekte – en daarmee de mogelijkheid die te 
behandelen met immuunmodulatie. 
 
Alain Moreau van de universiteit van Montreal, Canada, presenteerde benaderingen van zijn team 
om de diagnose en behandeling van ME te verbeteren, variërend van het uitvinden en ontwikkelen 
van technische apparaten, metabolisme-studies, het profileren van microRNA-expressies tot 
studies onder tweelingen. Eén uitgelicht hoogtepunt: de niveaus homocysteïne (een bepaald 
aminozuur) lijken verhoogd te zijn bij ernstig zieken. 
 
Moreau heeft een medisch snufje ontwikkeld dat via een zachte compressie/massage PEM bij 
ME-patiënten kan opwekken waardoor er de gelegenheid is om via beter gecontroleerde en minder 
ingrijpende experimenten dit kernsymptoom van ME te bestuderen. 
 
Wenzhing Xiao van het Massachusetts General Hospital en de Harvard Medical School 
analyseert als biochemicus en statisticus de big data studie van ernstig zieke ME-patiënten, 
daarbij gesteund door de Open Medicine Foundation. 
 
Uit de moleculaire en klinische data blijkt: 
 

● Uit 27 van de 200 klinische testen bleken verschillen tussen patiënten en gezonde 
controles, waaronder in cortisol-niveaus in de ochtend. 

● 21 van 61 cytokines waren anders bij patiënten dan bij controles (leptine was bijvoorbeeld 
hoger bij patiënten) en 63 van 592 metabolieten verschilden. 

● Populaties van het maagdarmstelsel verschilden zowel in de mate van diversiteit als in 
soorten. 

● Gen-expressieprofielen van patiënten waren vergelijkbaar als bij het systemisch 
inflammatoir reactiesyndroom (SIRS) en ook als bij andere infectieziekten. 

  
Wenzhing en zijn collega’s hebben een online data-platform gecreëerd om die datasets te 
analyseren en in beelden uit te drukken. De bedoeling is om dat binnenkort uit te rollen zodat 
andere researchers er ook toegang toe zullen hebben. 
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Ron Davis van het Stanford-team sloot af. Hij verklaarde: “Dit is een moleculaire ziekte”. 
Het Stanford Genome Technology Center (SGCT) dat hij stuurt, verbindt mensen en expertise van 
de afdelingen biochemie, genetica, geneeskunde en elektrische technologie van Stanford. 
 “We proberen hier dingen uit die de geneeskunde en ook ME zullen veranderen.” 
 
“Met dat voor ogen passen we een hele batterij biosensorische technologieën toe die toen ik bij het 
SGCT begon mij als science fiction in de oren zouden hebben geklonken. Zo willen we nieuwe 
manieren vinden om ME te diagnosticeren en naar behandelingen te zoeken. Nanotechnologie, 
draagbare meetinstrumenten en zelfs enkele dingen die geïmplanteerd kunnen worden verkeren in 
een vroeg stadium van ontwikkeling…” 
 
Ron geeft de voorkeur aan elektriciteit bij biosensing omdat het goedkoop is en gedegen. “We 
hebben een draagbare zweetsensor ontwikkeld die op het moment zelf cruciale moleculen kan 
traceren (zoals glucose, natrium, kalium en chloride). En binnenkort moet het zo mogelijk zijn om 
cytokines en andere beoogde biomarkers van ME te traceren.” 
 
We hebben tot nu toe door het toepassen van onze technologieën opwindende resultaten gezien 
in een potentiële bloeddiagnose bij ME. Dat kostenbesparend middel zou de diagnose van ME 
echt kan versnellen. 
 
 
 
Ron herinnerde ons aan het doel van al dit werk. “Onze heilige graal is een genezing, maar we 
gaan voor behandeling. Zien we ergens een resultaat opdoemen, dan vragen we onszelf steevast 
af: ‘Wat houdt dit in voor een behandeling?’” 
 
 
 

 
Standing ovation for Professor Ronald Davis at OMF’s Community Symposium. 
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8 Varia  

National Institutes of Health (NIH) doneert 9,4 Miljoen $ voor een 
ME/CVS onderzoekscentrum 
 

 
 
 
Het National Institutes of Health kondigde op 27 september aan dat Cornell een van de drie 
nationale instellingen is die – gespreid over 5 jaar - ongeveer 8 miljoen euro ontvangt om een 
samenwerkend onderzoekscentrum op te richten voor de studie ME/cvs. Elk centrum zal dienen 
als een knooppunt. 
 
Maureen Hanson, Professor in het Departement Moleculaire Biologie en Genetica van de Liberty 
Hyde Bailey, zal het centrum leiden: "Het begrijpen van de biologische basis van de ziekte is van 
essentieel belang om therapieën te ontwikkelen voor ME/cvs-patiënten.” 
  
 
Het centrum heeft drie hoofdonderzoeksprojecten. 
  

● Het eerste project, geleid door Dikoma Shungu, hoogleraar fysica in de radiologie van Weill 
Cornell Medicine, zal gebruik maken van geavanceerde beeldvormingstechnieken, 
waaronder MRI- en PET-scans, om de hersenen van personen met de ziekte in beeld te 
brengen in vergelijking met gezonde controles. Zij zullen zoeken naar markers van 
neuro-inflammatie en oxidatieve stress om te zien of ze aan de ziekte gekoppeld zijn. 
Vorige onderzoeken gaven aanwijzingen dat oxidatieve stress, neuro-inflammatie en 
mogelijk dysfunctie in de mitochondriën - de energieproducent van de cel – zo op mekaar 
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reageren dat ze symptomen van ME/cvs veroorzaken. 
  

● Het tweede project, onder leiding van Hanson, zal de inhoud van extracellulaire blaasjes 
vergelijken tussen personen met ME/cvs en controlegroepen. Hanson en haar collega's 
zullen voor en na een inspanning de eiwitten, kleine moleculen en RNA-inhoud van 
extracellulaire blaasjes  onderzoeken om te zien of ontstekingsignalen van de blaasjes 
kunnen bijdragen aan ziektesymptomen. 

  
● Het derde project, geleid door Andrew Grimson, universitair hoofddocent van moleculaire 

biologie en genetica, zal de RNA's (Ribonucleïnezuur) in afzonderlijke witte bloedcellen in 
kaart brengen bij personen met ME/cvs en in controlegroepen om de rol van het 
immuunsysteem in de ziekte beter te begrijpen. 

  
 
Aangezien malaise na een inspanning een kenmerk van ME/cvs is, zullen alle drie de projecten 
ook markers onderzoeken in mensen met ME/cvs en in controlegroepen voor en na een zware 
inspanning. 
  
 
"Het uiteindelijke doel van dit alles is het vinden van de fundamentele verstoringen, zodat we 
behandelingen kunnen ontdekken om die verstoringen te verminderen en mensen terug gezond te 
maken," aldus Hanson. 
 
 

9 Petities 
 
Eerlijke financiering voor ME/cvs-onderzoek gevraagd 
 
Het team van Jennifer Brea (Time for Unrest) vraagt aan Francis Collins, directeur van het National 
Institutes of Health een eerlijke en redelijke financiering van het wetenschappelijk onderzoek naar 
ME/cvs. 
 
ME/cvs treft 2,5 miljoen mensen in de VS. 80 % daarvan zijn vrouwen.  
Om een grondig onderzoek naar de oorzaken van ME/cvs en efficiënte behandelingen te kunnen 
voeren, stelt het team voor om het budget daarvoor van 7 naar 250 miljoen per jaar op te trekken. 
Het is een namelijk een basisrecht voor ME/cvs-patiënten dat ze een goede behandeling kunnen 
krijgen. 
 
De petitie vindt u hier: 
 
https://my.meaction.net/petitions/fund-me-research-fairly-and-equally?bucket&source=facebook-share-button&time=1506108370 
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10 Patiënten aan het woord 
 
Amerikaanse ME-patiënte spreekt haar verhaal in 
 
Julie Rehmeyer sukkelde jaren met zware 
symptomen van ME en raakte aan bed 
gekluisterd . Dokters stonden voor een 
raadsel (waar hebben we dat nog 
gehoord?) en onderzoek naar de 
oorzaken van haar ziekte zat muurvast. 
Na een lange lijdensweg kwam Julie op 
het idee om haar verhaal in te spreken. 
Met de hulp van een opnametechnicus en 
vrijwilligers van de ME-gemeenschap 
slaagde ze in haar opzet. 
 
Ze noemde haar boek “Through the 
Shadowlands”. Daarin vertelt ze hoe ze 
tegen haar natuur als wiskundige en 
wetenschapsjournalist inging en 
internetadvies volgde. Volgens 
internetschrijvers die van ME genazen, 
zou de ziekte veroorzaakt zijn door 
schimmel in huis en in bezittingen. Daarom trok Julie alleen naar de woestijn en liet al haar 
bezittingen achter. Ze had het gevoel geen verleden, maar ook geen toekomst meer te hebben. Ze 
had enkel haar wetenschappelijke geest, haar vaardigheden als onderzoeksjournalist en haar 
hond Frances als steun op haar pad naar beterschap. Ze ontdekte hoe wetenschappelijke 
nalatigheid en wangedrag haar - en miljoenen anderen - had gedwongen om het alleen te doen. In 
een prachtige proza beschrijft ze hoe haar ziekte haar visie op wetenschap, geneeskunde en 
spiritualiteit veranderde.  
 
Ze vertelt een ongelooflijk en meeslepend verhaal van vasthoudendheid, vindingrijkheid, 
acceptatie en liefde. 
 
Link naar het boek: Through the Shadowlands 
https://www.amazon.com/gp/product/1623367654/?utm_source=%23MEAction+Newsletter&utm_campaign=d21226bce4-EMAIL_CAM
PAIGN_2017_09_26&utm_medium=email&utm_term=0_c4e623c366-d21226bce4-346404801&mc_cid=d21226bce4&mc_eid=98b32f9
6cc 

 
Link naar het audioboek 
https://www.audible.com/pd/Bios-Memoirs/Through-the-Shadowlands-Audiobook/B075SJ6GFJ?utm_term=0_c4e623c366-d21226bce4-
346404801&utm_campaign=d21226bce4-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_26&mc_cid=d21226bce4&utm_medium=email&mc_eid=98b32
f96cc&ref_=a_search_c4_1_1_srTtl&qid=1506442462&ipRedirectOverride=true&sr=1-1&utm_source=%23MEAction+Newsletter  
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11 Activiteitenkalender 
 
Belgische screenings van de bekroonde ME documentaire “Unrest”. 
 
In samenwerking met MillionsMissing Belgium zullen er in ons land een aantal screenings van 
“Unrest” tot stand komen. 
 
De Belgische Avant première gaat door op donderdag 2 november 2017 (aanvang 19u30). 
 
Locatie: 
Begijnhof Diest – Aula Geertrui Cordeys, Infirmeriestraat z/n – 3290 Diest 
 
Inkom 5€ 
 
Tickets bestellen kan via het Cultuurcentrum Diest, Nijverheidslaan 24 – 3290 Diest 
Tel. 013 460 640 
Of via onderstaande link: 
http://www.ccdiest.be/e956/unrest 
 
(er zijn 100 plaatsen beschikbaar) 
Praktische info zie: http://millionsmissing.be/praktische_Info_unrest.pdf 
 
 
Extra voorstelling te Antwerpen op donderdag 11 januari 2018 (20u) 
 
Locatie: 
Auditorium Permeke, De Coninckplein 25 – 2060 Antwerpen 
 
Inkom 5€ 
 
Reserveren kan door te mailen naar wucb.provincieantwerpen@yahoo.com 
of telefonisch op het nr: 0485/91.79.57 
 
(er zijn eveneens 100 plaatsen beschikbaar) 
 
*In maart 2018 zal er ook een screening van “Unrest” georganiseerd worden in Leuven, dit in 
samenwerking met het docu/filmfestival “Docville”. Bij deze voorstelling wordt aansluitend een 
tafelgesprek georganiseerd met gastspreker en vragenronde. 
 
Praktisch: 
Auditorium Permeke ligt op 500 meter van het Centraal Station van Antwerpen. U verlaat 
het station via uitgang Zoo. U wandelt het Astridplein over richting Carnotstraat (Radisson 
Hotel). Via de Chinese poort komt u in de Van Wezenbekestraat. Via de Van 
Wezenbekestraat komt u op het De Coninckplein. De ingang van de bibliotheek Permeke 
is recht tegenover de tramhalte. 
 
Wie met de auto komt kan parkeren in de betaalparking Nova , gelegen in de Van 
Wezenbekestraat nr 35 (op 200meter afstand v/h auditorium Permeke). 
 
Het auditorium bevindt zich binnen in de bibliotheek. Bij het binnengaan begeeft u zich 
naar rechts. 
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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 eind 2017/begin 2018. 
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