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

Wie schrijft die blijft …  

Nu 2018 alweer ten einde loopt, denkt een mens al eens na over wat we nu eigenlijk gerealiseerd hebben 
het voorbije jaar. Ik moest daarbij terugdenken aan een oude belofte van onze Minister Van 
Volksgezondheid Maggie De Block die in februari 2016 in een artikel in ‘De Standaard’ liet weten dat ze 
patiënten mee het beleid wil laten uitstippelen: “Patiënten horen thuis rond de overlegtafel”. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160218_02135497 

In de praktijk hebben we daar als ME/cvs-patiënten nog nooit iets van gemerkt. Integendeel, telkens we 

naar Mevr. Maggie De Block mailen, krijgen we nooit echt een bevredigend antwoord op onze vraag noch 

worden onze adviezen ter harte genomen, laat staan dat we mee het beleid mogen uitstippelen. Wij 

wachten dus nog steeds op een uitnodiging om aan de overlegtafel te mogen plaatsnemen. 

 

Ook Federaal Parlementslid Anne Dedry (Groen) hekelt een aantal beslissingen van onze Minister met 

betrekking tot patiëntenparticipatie en het tot stand komen van onafhankelijk wetenschappelijk advies. 

https://www.annededry.com/2017/09/19/is-minister-de-block-het-noorden-kwijt/ 

 

Tijd dus om nog eens van ons te laten horen dachten wij. 

Op 17 december schreef de Wake-Up Call Beweging vzw de Hoge Gezondheidsraad en de Minister van 
Voksgezondheid aan (zie rubriek 2)  met de vraag hoe het nu zit met de inspraak van (cvs)patiënten bij het 
tot stand komen van klinische richtlijnen. De voorbije 20 jaar werd de mening van de ME/cvs-patiënt in 
België immers simpelweg straal genegeerd. We hadden het nooit durven hopen maar na enkele dagen 
kwam reeds het verlossende antwoord van de Hoge Gezondheidsraad: 

Geachte heer De Bock, We hebben uw brief van 17 december 2018 betreffende de “participatie van 
patiënten bij het tot stand komen van klinische richtlijnen” goed ontvangen. De HGR heeft kortgeleden een 
werkgroep over het chronisch vermoeidheidssyndroom opgericht. Deze werkgroep is een eerste keer in 
november samengekomen om de scope van het advies, de werkmodaliteiten en de nodige expertises te 
definiëren. Zoals u aangeeft, is patiëntenparticipatie essentieel voor de ontwikkeling van richtlijnen. De 
werkgroep heeft dus beslist om patiënten hierbij mee te betrekken. Patiëntenverenigingen zullen binnenkort 
een uitnodiging van de werkgroep ontvangen. Anderzijds zal de evaluatie van het Leuvense 
referentiecentrum of het opzetten van een nieuwe conventie niet binnen de scope van dit advies vallen. 

Hoogachtend,  J. De Mol - Voorzitter van de werkgroep 

 

De eerste stap is hiermee gezet om ook in België ervoor te zorgen dat nieuwe beleidsadviezen en klinische 
richtlijnen met betrekking tot ME/cvs tot stand zullen komen in samenspraak met patiënten. We mogen 
spreken van een historisch moment. Was het ook niet de Wake-Up Call Beweging die in 2013-2014 een 
Hoorzitting afdwong in de Commissie Volksgezondheid?  Soms vraag ik mij af wat de andere Vlaamse 
ME/cvs-verenigingen verstaan onder belangenbehartiging... 

En zo kunnen we toch nog met een hoopvol gevoel het jaar afsluiten.  

 

Een gezellig oudjaar gewenst en een gezonder en voorspoedig 2019! 

Vanwege het Voltallige WUCB-team 
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Langs deze weg willen wij alle lieve en fantastische mensen bedanken die dit jaar een warme actie op touw 
hebben gezet ten voordele van de Wake-Up Call Beweging vzw, alsook iedereen die deze acties heeft 
gesteund. 

Het is de mooiste bedanking die wij kunnen krijgen voor onze inzet ten bate van alle mensen die lijden aan 
ME/CVS. Dankzij deze steun zullen wij ook in 2019 een financiële bijdrage kunnen leveren aan het 
biomedisch wetenschappelijk onderzoek naar ME/CVS.  

Dank u  wel uit de grond van ons hart; Tante Triene, Nadja Verhulst, Leen Matthys, de mensen van Hoeve 
ter Beemt en vakantiepark Landal Mooi Zutendaal voor al jullie mooie hartverwarmende acties! 

Vanwege het WUCB team. 

                                         

https://www.facebook.com/events/511405609341410/                                   https://www.glassitbeadit.be/ 

 

 

https://www.tantetriene.be/  https://dewarmsteweek.stubru.be/actiefilm/tante-triene-knutselt-voor-wake 
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http://terbeemt.blogspot.com/p/blog.html 

 

 

https://www.landal.be/parken/mooi-zutendaal?gclid=Cj0KCQiAjZLhBRCAARIsAFHWpbEu7cq50lfc4fdjUeXW
N5l9xtBvxDLqG6bMxMSkCkN37z88LjWPSeAaAp2WEALw_wcB 
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2   Update WUCB-activiteiten 
2.1. Financiële steun aan het wetenschappelijk onderzoek van de Open Medicine 
Foundation. 
 
Naar aanleiding van de Triple Tuesday actie heeft de Wake-Up Call Beweging in oktober 2018 
1000€ (1.199$) gedoneerd aan het OMF. De Triple Tuesday actie was het ideale moment om een 
aantal OMF donaties van patiënten aan WUCB (120€ in totaal) op te trekken naar 1000€ en het 
totale bedrag over te maken aan het OMF. De donatie heeft  zo het OMF 3000€ opgeleverd. 
 
Linda Tannenbaum (CEO van de Open Medicine Foundation) liet het niet na ons hiervoor te 
bedanken. 
 
Thank You! 
 Triple Tuesday OMF 
 
Beste Gunther, 
Het is mij een genoegen om de ongekende successen van Triple Dinsdag OMF met jullie te delen. 
Deze Triple Tuesday was nog het meest succesvol. We hebben meer gedaan dan onze doelen 
halen, we hebben ze overtroffen en meer dan $ 1.500.000 opgehaald! 
 
We zijn dankbaar voor de vloedgolf aan steun van de wereldwijde OMF-familie en onze 
genereuze, anonieme bijpassende giftdonoren uit de Verenigde Staten en België. We hebben 
meer dan 3.000 donaties ontvangen uit 32 landen. Heel erg bedankt dat je deel uitmaakt van de 
OMF-familie en ons kritisch onderzoek ondersteunt om antwoorden te vinden voor ME / CVS. 
Samen zullen we ME / cvs beëindigen. 

 
                                          Klik hier om een speciaal bedankbericht te horen. 
 

Zoals altijd blijven we u op de hoogte houden van de voortgang van ons onderzoek dat dankzij uw 

vrijgevigheid financiering wordt. 

  

Met hoop voor iedereen, 
 
Linda Tannenbaum 
Founder & CEO/President 
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2.2 Brief WUCB aan de Hoge Gezondheidsraad en Minister van Volksgezondheid 
 
Op 17 december 2018 verzond de WUCB een brief gericht aan de Hoge Gezondheidsraad en de 
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block. 
 

Betreffende: De participatie van patiënten bij het tot stand komen van klinische richtlijnen. 

 

 

Geachte, 

Via een bericht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vernamen wij per abuis dat 

de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een project lopende heeft over het thema chronische vermoeidheid. 

Wij zijn verbaasd dat patiëntenverenigingen hiervan niet op de hoogte gesteld werden en dat 

belanghebbenden niet bij de vormgeving van klinische richtlijnen betrokken worden. 

Dit gaat in tegen internationaal aanvaarde consensusregels voor het opstellen van klinische richtlijnen. De 

zogenaamde Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) geeft expliciet aan dat 

belanghebbenden (stakeholders) betrokkenen moeten zijn bij het uitwerken van klinische richtlijnen. [1] 

The Guideline International Network (GIN) maakte van de participatie van patiënten een speerpunt met de 

vorming van de GIN PUBLIC werkgroep in 2007. [2] Het rapport van de National Academy of Medicine uit 

2011, “Clinical Practice Guidelines We Can Trust”, stelt dat patiënten zowel bij vormgeving als de evaluatie 

van klinische richtlijnen een essentiële rol te vervullen hebben. [3] De waarde van richtlijnen die zonder de 

input van patiënten tot stand komt, wordt door recent onderzoek in vraag gesteld. [4] 

In het buitenland worden deze consensusregels strikt nagevolgd, ook bij de vormgeving van 

ME/cvs-richtlijnen. De Commissie ME/cvs van de Nederlandse Gezondheidsraad telde 2 

patiëntenvertegenwoordigers. [5] In het VK heeft het National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE) reeds aangekondigd dat maar liefst 5 van de 21 commissieleden die de nieuwe ME/cvs-richtlijn 

zullen opstellen, patiëntenvertegenwoordigers  zijn. [6] In de VS organiseerden de CDC, alvorens hun 

webinformatie over ME/cvs aan te passen, een grote “stakeholder meeting” waarbij 

patiëntenvertegenwoordigers agendapunten konden aandragen. [7] 

In België ontbreekt dergelijke patiëntenparticipatie volledig. Op 10 juli 2018 kondigde Minister De Block aan 

de conventie met het multidisciplinaire cvs-referentiecentrum van het UZ Leuven verder te zetten, zonder 

dat patiëntenverenigingen inzage kregen in het evaluatierapport. De Wake Up Call Beweging maakte het 

ministeriële kabinet reeds duidelijk dat de geclaimde succescijfers niet in overeenstemming zijn met de 

wetenschappelijke literatuur. 

Wij doen daarom de volgende oproep tot transparantie: 

1. Het Leuvens evaluatierapport moet worden vrijgegeven alvorens een verlenging van de cvs- 
conventie beslist kan worden. Belanghebbenden moeten inzage krijgen in deze informatie. 

2. Patiënten moeten bij de vormgeving van een nieuwe ME/cvs-conventie betrokken worden zoals 
internationale richtlijnen voorschrijven. Patiëntenvertegenwoordigers moeten deel uitmaken van 
de werkgroep van de HGR die het nieuwe ME/cvs-advies uitwerkt. 
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3. Het belangrijkste agendapunt betreft graduele oefentherapie en cognitieve gedragstherapie, twee 
behandelingen waarbij ME/cvs-patiënten schade rapporteren. Een onafhankelijke literatuurstudie 
moet de effectiviteit en veiligheid van deze behandelingen evalueren. 

Hoogachtend, 

Gunther De Bock i.o. bestuur Wake Up Call Beweging vzw. 

Referenties: 

[1] Brouwers M, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: advancing guideline 

development, reporting and evaluation in healthcare. CMAJ. 2010;182:E839–42. 

[2] Boivin A, Currie K, Fervers B, Gracia J, James M, Marshall C, Sakala C, et al. Patient and public 

involvement in clinical guidelines: international experiences and future perspectives. Qual Saf Health Care. 

2010 Oct;19(5):e22. 

[3] Committee on Standards for Developing Trustworthy Clinical Practice Guidelines, Graham R, Mancher 

M, Miller Wolman D, Greenfield S, Steinberg E, eds. Clinical Practice Guidelines We Can Trust. Washington, 

DC: The National Academies Press; 2011. 

[4] Armstrong MJ, Mullins CD, Gronseth GS, Gagliardi AR. Impact of patient involvement on clinical practice 

guideline development: a parallel group study. Implement Sci. 2018 Apr 16;13(1):55. 

[5] Beschikbaar op: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/03/19/me-cvs 
[6] Beschikbaar op: 
https://www.nice.org.uk/guidance/gid-ng10091/documents/committee-member-list?fbclid=IwAR0P_YbtdJ
EZLbDtULAMqez7ccLKcwmSOTUmGnvvDfzR-czUGZgMwm0x6ok 
[7] Beschikbaar op: https://www.cdc.gov/me-cfs/pdfs/mecfs-summary-roundtable-meeting-09262016.pdf 

*(Met dank aan Michiel Tack voor het opstellen van de tekst) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
2.3 Brief WUCB aan gezondheidenwetenschap.be  
 
Op 18 december 2018 verzond de WUCB een brief gericht aan de beheerders van de website 
gezondheidenwetenschap.be. 
 
Betreffende: Foute informatie in Richtlijn: ‘vermoeidheid’ op gezondheidenwetenschap.be 
 
Geachte, 

Als vereniging die opkomt voor patiënten die lijden aan myalgische encefalomyelitis (ME) en het 
chronischevermoeidheidssyndroom (cvs), willen wij enkele onjuistheden aanwijzen op de overheidswebsite 
‘Gezondheid en Wetenschap’. Deze website omschrijft zichzelf als “een betrouwbare en toegankelijke 
informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based 
Medicine (EBM).” De informatie die het aanbiedt over ME/cvs is echter inadequaat en misleidend. 
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/vermoeidheid 

Vermoeidheid 

Hoewel Gezondheid en Wetenschap meer dan 450 afzonderlijke patiëntenrichtlijnen samenstelde, krijgt 
ME/cvs geen afzonderlijke pagina maar louter een vermelding onder het thema “vermoeidheid”. 
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In tegenstelling tot wat de tekst insinueert, wordt vermoeidheid niet langer aangezien als het typerende 
kenmerk van deze ziekte. Zowel de International Consensus Criteria [1] als de criteria van de National 
Academy of Medicine [2], spreken van een ernstige invaliditeit die gepaard gaat met vermoeidheid zoals 
dat ook bij andere chronische aandoeningen het geval is. Ook multiple sclerose- [3] of kankerpatiënten [4] 
ervaren vermoeidheid als één van hun meest invaliderende symptomen. 

Het is belangrijk te benadrukken dat zelfs de inmiddels verouderde CVS-criteria, slechts een minieme fractie 
selecteerden van de patiënten met chronische (onverklaarde) vermoeidheid. Jason et al. meldden een 
prevalentie van 4,2 % voor chronische vermoeidheid, maar nauwelijks een tiende van deze patiënten 
voldeed aan de diagnose cvs. [5] Buchwald et al. rapporteerden dat slechts 4 % van de patiënten met 
idiopathische chronische vermoeidheid beantwoordde aan de criteria voor het 
chronischevermoeidheidssyndroom. [6] ME/cvs-patiënten maken dus een kleine minderheid uit van 
patiënten die lijden aan chronische vermoeidheid. 

Post-exertionele malaise 

Het typerende kenmerk (hallmark symptom) van ME/cvs staat in de literatuur bekend als post-exertionele 
malaise (PEM). Deze term wordt niet correct vertaald als een “onaangenaam gevoel na fysieke activiteit”, 
een vage klacht die bij velerlei aandoeningen gerapporteerd wordt. Post-exertionele malaise daarentegen is 
een typerend kenmerk van ME/cvs, waarbij de gezondheidstoestand verslechtert na het leveren van een 
geringe fysieke of mentale inspanning. 

Verschillende eigenschappen onderscheiden PEM van inspanningsintolerantie die gewoonlijk bij 
deconditionering en andere aandoeningen gerapporteerd wordt. Zo is er een abnormaal tijdsverloop. 
Terwijl lichamelijke klachten zich gewoonlijk tijdens of kort na inspanning voordoen, kent PEM vaak een 
vertraagde aanvang, uren of soms zelfs dagen na de oorspronkelijke trigger. Het herstel is traag, waardoor 
PEM dagen tot weken kan aanhouden. Anderzijds is er de aard van de symptomen. Enkele gebruikelijke 
symptomen na fysieke inspanning, zoals kortademigheid of pijn in de borststreek worden zelden door 
ME/cvs-patiënten gerapporteerd. In plaats daarvan melden zij een griepachtig malaisegevoel met klachten 
zoals aanhoudende keelpijn, fotofobie of cognitieve desoriëntatie (brainfog) die gewoonlijk niet met 
lichamelijke inspanning geassocieerd worden. [7] 

De afwijkende fysiologische respons van ME/cvs-patiënten na inspanning is wetenschappelijk goed 
gedocumenteerd. [8,9] Gezondheid & Wetenschap laat na zijn bezoekers hierover correct te informeren. 

Diagnosecriteria 

Gezondheid & Wetenschap citeert de diagnosecriteria van de National Academy of Medicine foutief 
aangezien patiënten noodzakelijk cognitieve dysfunctie of inspanningsintolerantie moeten vertonen 
alvorens ze aan een ME/cvs-diagnose voldoen. Deze symptomen zijn niet optioneel.[2] 

De website laat na andere symptomen te vermelden die geregeld bij ME/cvs-patiënten optreden, zoals 
hoofdpijn van een nieuw type, overgevoeligheid voor licht en geluid, een gebrekkige temperatuurregulatie, 
terugkerende keelpijn of een griepachtig malaisegevoel. Deze symptomen worden wel bij andere 
diagnosecriteria vermeld. [1] 

 

Prognose 

De uitspraak “bij een flink aantal personen met SEID verdwijnen de symptomen met de tijd” komt niet 
overeen met de wetenschappelijke literatuur. De meest recente overzichtsstudie schat het mediaan aantal 
ME/cvs-patiënten dat herstelt op slechts 5 %, terwijl zo’n 40 % beterschap ervaart. [10] Chroniciteit en een 
slechte prognose zijn kenmerkend voor deze ziekte. 
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Lichamelijke activiteit 

Ook de bewering “blijvende lichamelijke activiteit heeft een gunstig effect op de vermoeidheid” is incorrect. 
De Nederlandse Gezondheidsraad zag in maart 2018 geen reden om graduele oefentherapie (GET) aan te 
bevelen bij ME/cvs-patiënten. [11] Het Agency for Healthcare Research & Quality (AHQR) gaf eerder al aan 
dat er geen bewijs bestaat over het positief effect van oefentherapie bij ME/cvs-patiënten die voldoen aan 
de Fukuda-criteria. [12]  Instellingen die eerder deze behandeling aanraadden, zoals het National Institute 
for Health and Clinical Excellence  (NICE) [13] of Cochrane [14], kwamen op deze aanbeveling terug en 
passen momenteel hun advies aan. Er is kortom geen wetenschappelijke evidentie dat lichamelijke 
activiteit een gunstig effect heeft op de vermoeidheid van ME/cvs-patiënten. In enquêtes geven 
ME/cvs-patiënten aan dat graduele oefentherapie hun gezondheid schaadt. [15] 

Stigmatiserend taalgebruik 

Er is geen discussie over het bestaan van de aandoening. ME/cvs wordt erkend door de 
Wereldgezondheidsorganisatie en is opgenomen in de ICD-10 onder code G93 “other disorders of the 
nervous system”. [16] Ook in SNOMED Clinical Terms wordt ME/CVS opgelijst als “ disorder of nervous 
system.” [17] Het rapport van de National Academy of Medicine concludeerde na een uitgebreide 
literatuurstudie: 

‘The primary message of this report is that ME/CFS is a serious, chronic, complex, and systemic 
disease that frequently and dramatically limits the activities of affected patients. In its most severe 
form, this disease can consume the lives of those whom it afflicts. It is “real.”’[2] 
 

Ook de claim dat psychosociale factoren een belangrijke rol spelen bij deze ziekte is onvoldoende 
wetenschappelijk onderbouwd. Dergelijke uitspraken vindt men niet terug in de klinische gids van de 
International Association for CFS/ME [18] of op de webpagina van het Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Het CDC informeert clinici als volgt over de ziekte: 

‘ME/CFS is a biological illness, not a psychologic disorder. Patients with ME/CFS are neither 
malingering nor seeking secondary gain. These patients have multiple pathophysiological changes 
that affect multiple systems.’[19] 

Afzonderlijke pagina 

ME/cvs heeft een geschatte prevalentie van 0,2 % tot 0,4 % [5] bij de volwassen bevolking wat in België 
neerkomt op minstens 20 000 patiënten. Onderzoek wijst uit ME/cvs-patiënten zwaarder geïnvalideerd zijn 
dan patiënten die lijden aan MS, diabetes type II, congestief hartfalen of nierinsufficiëntie. [2] Studies tonen 
aan dat dokters onvoldoende geïnformeerd worden over de aandoening. [20] Wij achten dit voldoende 
reden om een afzonderlijke patiëntenrichtlijn voor ME/cvs op te maken. 

Wij roepen Gezondheid en Wetenschap ook op om net zoals NICE [21] en het CDC [22], een paragraaf te 
voorzien voor de circa 25 % ME/cvs-patiënten die huis-of bedgebonden zijn en bijzondere zorg vereisen. 

Correcte naam 

Tot slot hanteert Gezondheid en Wetenschap de titel “chronischevermoeidheidssyndroom”, waarna 
vervolgens de term Systemic Exertion Intolerance Disease (SEID) gebruikt wordt. De standaardterm in de 
wetenschappelijke literatuur is echter ME/CVS, een naam die door tal van instellingen (CDC, NIH, NICE, 
NAM en de Nederlandse Gezondheidsraad) werd overgenomen. 

Verder vinden wij het niet correct dat onderaan het artikel verwezen wordt naar de website van een 

ziekenfonds (Christelijke Mutualiteit) als informatiebron en dat slechts enkel de ME-vereniging vermeld 

wordt als patiëntenorganisatie terwijl Vlaanderen 4 belangrijke aanspreekpunten kent voor mensen met 

2018 oktober-december 9 



ME/cvs, namelijk www.me-cvs.be, www.me-gids.net, www.wakeupcallbeweging.be & 

www.cvscontactgroep.be 

Gezondheid en Wetenschap stelt zich tot doel lezers correct te informeren over  medische aandoeningen. 
Dat is voor de ziekte ME/cvs niet het geval. Wij verwachten dat deze informatie met spoed wordt 
aangepast, in lijn met recente wetenschappelijke bevindingen. 
  
  
Hoogachtend, 

Gunther De Bock i.o. bestuur Wake-Up Call Beweging vzw. 
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3 Cvs-beleid in België  
 

                                      
                                                                     Anne Dedry (Groen) 
 
Activiteiten Commissie Volksgezondheid  
 
3.1 Schriftelijke vraag van Anne Dedry (Groen) aan Minister De Block (foto boven)  bevoegd 
voor VOLKSGEZONDHEID 

Betreft: Problematiek Chronisch Vermoeidheidssyndroom 

  

Mevrouw de minister,  

Bij de aanvang van de RIZIV-conventie (1 september 2014) die voorziet in de financierings– en 
werkingsmodaliteiten van de door de overheid erkende cvs-diagnosecentra waren er 6 
kandidaat-ziektenhuizen die aan de conventie wilden meewerken, met name: het UZ Leuven, het UZ 
Antwerpen, het AZ Sint-Maarten, het AZ Groeninge Kortrijk, het UZ Gent en Jan Yperman (Ieper).  

Mevrouw de minister, ik heb hierover volgende vragen:  

1. Wat is de reden dat alle ziekenhuizen, behalve het UZ Leuven, uiteindelijk niet hebben ingetekend 
op de conventie?  

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden, 

Anne Dedry, volksvertegenwoordiger voor Groen. 

 Antwoord 
De door het geachte lid bedoelde ziekenhuizen niet overtuigd waren van de haalbaarheid van het zorgmodel 
van de nieuwe overeenkomst die in 2014 gestart is. Zij hebben vooral vraagtekens geplaatst bij de voorname 
rol voor de eerste lijn-zorgverleners op het vlak van de behandeling van de patiënten. Volgens de 
overeenkomst die voordien, sinds 2002, met een deel van deze ziekenhuizen werd afgesloten geweest, 
gebeurden de behandelingen met cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie in de lokalen van 
het centrum in het ziekenhuis. 

Het was nochtans ook al de bedoeling van de overeenkomst uit 2002 dat de specialisten van de centra, de 
andere zorgverleners zouden informeren en opleiden zodat ze de patiënten zelf kunnen behandelen. De 
bedoelde behandelingen worden niet beschouwd als hooggespecialiseerde technieken die alleen in 
ziekenhuizen kunnen aangeboden worden. Door de behandeling in de eerste lijn te organiseren is de 
afstand voor de fysiek belemmerde patiënten kleiner en de kost voor de ziekteverzekering doorgaans ook 
lager. 

In deze context was het een absolute vereiste dat in het kader van de nieuwe overeenkomst, ná de 
multidisciplinaire diagnosestelling in het gespecialiseerd centrum, de behandeling in de eerste lijn verstrekt 
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zou worden. Dat is trouwens ook een aanbeveling geweest van het KCE in 2008 (KCE rapport 88A). De 
tekst van de nieuwe overeenkomst is in de loop van 2013 goedgekeurd geweest door het 
Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Begin 2014 hebben 
de ziekenhuizen zich kandidaat gesteld om deze overeenkomst af te sluiten. In juni 2014 heeft het 
Verzekeringscomité de kandidaturen aanvaard. Pas in augustus 2014 hebben de geselecteerde 
ziekenhuizen (met uitzondering van UZ Leuven) hun ongenoegen over de overeenkomst geuit en hebben ze 
meegedeeld dat ze de overeenkomst niet wensen af te sluiten of hebben ze de overeenkomst opnieuw 
opgezegd. 

De overeenkomst met UZ Leuven die op dat moment reeds ondertekend werd, is verdergezet. Het centrum 
van UZ Leuven heeft nadien in samenspraak met de vereniging van cognitief gedragstherapeuten, voor de 
eerste lijn-therapeuten die de behandeling geven, een protocol opgesteld voor de behandeling met 
cognitieve gedragstherapie bij CVS. 31 therapeuten die master zijn in psychologie en bovendien een 
postgraduaat opleiding cognitieve gedragstherapie hebben gevolgd, zijn op basis van hun aanvraagdossier 
aanvaard om de behandeling te geven aan de patiënten die de CVS-diagnose krijgen in het centrum van UZ 
Leuven. De behandeling bestaat uit maximum 17 sessies individuele therapie die terugbetaald worden door 
de ziekenfondsen, met geregelde intervisiecontacten tussen het centrum en de behandelende therapeut. 

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.2  Opvolgingsvraag CVS 
Mondelinge vraag van Anne Dedry aan Minister De Block, bevoegd voor VOLKSGEZONDHEID 

Betreft:  Opvolgingsvraag CVS 

Mevrouw de minister, 

Ik stelde deze legislatuur reeds verschillende vragen over cvs. Op mijn laatste vraag in mei 2018 antwoordde 
u dat er na afloop (op 31 augustus 2018)  van de pilootfase van de overeenkomst niet alleen een grondige 
evaluatie van de uitvoering van de overeenkomst zou gebeuren door het centrum van het UZ Leuven, maar 
dat er ook opnieuw een objectieve wetenschappelijke stand van zaken opgemaakt dient te worden over wat 
er momenteel met voldoende zekerheid geweten is over cvs of de ME (met name de aard ervan, de 
diagnosestelling en de effectieve therapieën). 

Mevrouw de Minister, 

Mijn vragen zijn kort en duidelijk: 

1. Hoever staat u hiermee? 

2. Kan u reeds resultaten meedelen? 

3. Zonee, waarom niet en wanneer wel? 

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden, 

Anne Dedry, volksvertegenwoordiger voor Groen. 

 

Antwoord 
02 Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 
Migratie over "CVS (opvolging)" (nr. 26998) 

02 Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et 
de la Migration, sur "le SFC (suivi)" (n° 26998) 

 

02.01  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, in mei hebt u gezegd dat u de pilootfase zou 
afwachten. Die is geëindigd op 31 augustus 2018. Dan zou er een grondige evaluatie van de uitvoering van 
de overeenkomst gebeuren door het UZ Leuven. U hebt tevens gezegd dat er een nieuwe, objectieve, 
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wetenschappelijke stand van zaken zou worden opgemaakt, waardoor u misschien tot nieuwe inzichten zou 
komen. Hoever staat u hiermee? Zijn daar resultaten van bekend? 

 

02.02 Minister Maggie De Block: Mevrouw Dedry, het antwoord is nogal omslachtig. Ik zou kort kunnen 
antwoorden, maar ik vind dit onderwerp belangrijk genoeg om er verder op in te gaan. 

Het centrum van het UZ Leuven heeft een omstandig evaluatierapport ingediend, met de weergave van de 
internationale evoluties inzake CVS sinds de start van de overeenkomst in 2014, met een objectief overzicht 
van de wetenschappelijke stand van zaken over de verschillende aspecten van CVS en met heel wat 
statistische gegevens over karakteristieken van de patiëntenpopulatie en hun evolutie tijdens de begeleiding. 
Dat rapport staat op de website van het RIZIV, maar ik geef u de belangrijkste besluiten en aanbevelingen. 

De overeenkomst met het multidisciplinair diagnostisch centrum van het UZ Leuven is verlengd met twee 
jaar tot 31 augustus 2020. Wij kunnen deze verlenging verdedigen op basis van het rapport. Ze laat ook toe 
om bepaalde aanbevelingen en aanpassingen te onderzoeken en uit te voeren. Tegen 2020 worden ook de 
herziene richtlijnen van het toonaangevende National Institute for Health and Care Excellence uit het 
Verenigd Koninkrijk verwacht. Ook moet worden nagegaan hoe deze overeenkomst verder kan worden 
gezet, wetende dat maar één centrum bereid was om daarop in te gaan en de andere afgehaakt hebben. De 
andere ziekenhuizen vonden het niet haalbaar dat de cognitieve gedragstherapie werd gegeven door 
ambulante therapeuten. Wat dit centrum betreft, wordt dit aspect alvast gunstig beoordeeld in het rapport. 

Ik kom tot de andere besluiten en belangrijke evoluties tijdens de start van de overeenkomst. 

Het wetenschappelijk onderzoek naar CVS heeft een belangrijke evolutie doorgemaakt. In verschillende 
landen heeft men de focus in verband met de behandeling van CVS verlegd. Op basis van een herziening 
van de diagnostische criteria en op basis van ontwikkelingen in het onderzoek is men ook van plan de 
richtlijnen te herzien. Er is eindelijk een significante toename van de wetenschappelijke interesse voor CVS. 

  

In de afgelopen jaren is er heel wat kritiek geformuleerd op de graduele oefentherapie omdat die mogelijk 
schade zou kunnen opleveren bij patiënten met CVS. Hierdoor is de behandeling sterk in vraag gesteld. Die 
graduele oefentherapie wordt dus niet meer aangeraden voor deze patiënten. Fysieke activiteit binnen de 
persoonlijke grenzen blijft wel essentieel. Ook daarbij moet men soms begeleid worden. 

  

De CGT heeft zijn effectiviteit aangetoond in diverse onderzoeken. De vooralsnog onbekende oorzakelijke of 
pathofysiologische mechanismen worden daarbij weliswaar niet direct aangepakt, maar door middel van 
doseren, het aanpassen van het slaap-waakritme en het aanleren van copingmechanismen gebeurt er toch 
een heel zinvolle interventie binnen een pathologie waarvoor momenteel geen andere therapeutische 
mogelijkheden bestaan. Daarom blijft de cognitieve gedragstherapeut een essentieel lid van het 
multidisciplinair team. 

  

Ik geef u de actuele wetenschappelijke stand van zaken van juli 2018. Het chronisch 
vermoeidheidssyndroom is een ernstig chronisch en multisystemisch syndroom met een fundamentele 
aantasting van het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit tot gevolg. De aanwezige afwijkingen bij 
groepen van CVS-patiënten die wetenschappelijk kunnen worden aangetoond, hebben tot nu toe nog geen 
conclusieve diagnostische methode opgeleverd. 

  

Er bestaat momenteel dus nog geen biomarker of diagnostische kit. Het is nog steeds een diagnose die 
wordt gesteld door de exclusie van andere diagnoses, wat natuurlijk niet de gemakkelijkste methode is, 
gezien de klachten. De door de patiënt zelf gerapporteerde klachten zijn daardoor van groot belang. Ze zijn 
echter ook heel divers, wat het allemaal niet gemakkelijk maakt. 

  

Er zijn diverse elementen van de pathofysiologie gekend, maar er bestaat nog steeds geen 
wetenschappelijke consensus over de manier waarop deze elementen precies met mekaar samenhangen, 
wel over welk mechanisme de oorzaak is. 
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Tot nu toe gebruikten wij steeds de CDC-criteria uit 1994. Ondertussen geeft die CDC echter zelf het advies 
om de systemic exertion intolerance disease criteria van het Institute of Medicine uit 2015 te gebruiken. 
Daarin ligt immers veel meer nadruk op post-exertionele malaise als centraal symptoom. Het is van belang 
om CVS-patiënten te erkennen in hun disfunctioneren en beperkingen, zodat zij ook de kans kunnen krijgen 
om te investeren in rehabilitatie. 

  

Dan heb ik enkele statistische gegevens met betrekking tot de werking van het centrum. Dat rapport is ook 
consulteerbaar op de site van het RIZIV. Tussen maart 2015 tot april 2018 zijn er 1 600 aanmeldingen 
geweest. Bij 700 patiënten is op basis van het multidisciplinair diagnostisch onderzoek de diagnose van CVS 
gesteld. Dit wil zeggen dat veel mensen het vermoeden hebben dat ze CVS hebben, terwijl dat niet zo blijkt 
te zijn. Zij hebben dan waarschijnlijk wel andere zaken. Honderdvijftig patiënten hebben het volledige traject 
van vijftien sessies cognitieve gedragstherapie gevolgd, 250 patiënten zijn er nog mee bezig. Vijftig patiënten 
hebben het traject vroegtijdig beëindigd. Veertig patiënten zijn niet ingegaan op het aanbod om die therapie 
te volgen. 

  

De kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van het centrum van het UZ Leuven tonen een gunstige evolutie 
aan tijdens en na de opvolging van de CVS-patiënten die cognitieve gedragstherapie volgen, onder andere 
op het vlak van de vermoeidheidsscores en de comorbide klachten. Deze zijn in lijn met eerdere 
bevindingen. De meerderheid van de patiënten was ook tevreden met de begeleiding en had een positieve 
ervaring. Deze therapie kan natuurlijk nooit opgelegd of verplicht worden. Men kan ook niet pretenderen dat 
er door deze therapie een genezing van CVS zal zijn. 

  

Werkhervattingsmoeilijkheden zijn een belangrijke ziekte-instandhoudende factor. Het gepieker werkt in op 
de mensen. Meer dan 90 % van de patiënten die het perspectief hebben om hun werk te kunnen hervatten, 
nadat hun draagkracht hersteld is, zijn ook aan het werk op het einde van de behandeling. Er moet ook 
gezegd worden dat zij daar naartoe begeleid worden. 

  

Het is dus belangrijk om patiënten te bereiken die nog aan het werk zijn of nog niet te lang thuis zijn. 

  

De algemene conclusie is dat meer dan 75 % van de patiënten het behandeltraject beëindigt met een 
positief resultaat, zoals blijkt uit de verbetering van de algemene gezondheid en de afname van de klachten, 
een gezonder dagritme, een verbeterd functioneren, een toename van het aantal uren dat men actief kan 
zijn op een dag en de afname van de impact van de emotionele belasting of werkhervatting. 

  

Voor mij, ongeacht het werk dat er is gebeurd, is het bemoedigend dat er meer en meer wetenschappelijk 
onderzoek gebeurt, want men is hierin lang niet geïnteresseerd geweest. Men tastte lang in het duister als 
het ging om de oorzaken. 

  

Ik vind het interessant dat die internationale vergelijking is gebeurd. Wij zitten in dezen op dezelfde 
golflengte als de ons omringende landen. Het is wel zo dat één centrum zeer weinig is voor ons land, maar ik 
kan de ziekenhuizen niet verplichten om daaraan mee te doen. 

  

02.03  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik dank u voor het uitgebreid antwoord. Er ontstaat 
spontaan een clustering van een ziektebeeld in één referentiecentrum, waar men van heinde en ver naartoe 
zal komen. 
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4 Wetenschap (artikels/publicaties) 
  
7 december 2018 
 
Linda Tannenbaum (Oprichter & CEO/President): 
 
“We zijn blij mee te kunnen delen dat door de OMF gefinancierd onderzoek naar de rode 
bloedcellen door Mohsen Nemat-Gorgani, PhD,  van de universiteit van Stanford en Anand 
Ramasubramanian, PhD van de San Jose State University, in samenwerking met Ron Davis, PhD, 
en het team net is beschreven in het Blood Journal en dat het geaccepteerd is voor 
publicatie in Clinical Hemorheology and Microcirculation. Dit belangrijke onderzoek zou 
kunnen leiden tot een potentiële biomarker en een diagnostisch test. 
  
Deze essentiële studie werd volledig gefinancierd door de Open Medicine Foundation (OMF) 
dankzij de steun van onze gulle gevers. Lees onderstaand de samenvatting van Dr. Ron Davis en 
het abstract. Elke dag banen we samen nieuwe wegen en komen we dichterbij antwoorden.” 
  
 
Door OMF bekostigde studie gepubliceerd: minder elastische rode 
bloedcellen (RBC’s) bij ME-patiënten 
  
Ronald W. Davis, PhD: “Deze studie documenteert dat rode bloedcellen minder 
vervormbaar/elastisch zijn bij ME/cvs-patiënten in vergelijking met gezonde controles.” 
  
De hoofdrol van rode bloedcellen (RBC) is om zuurstof en koolstofdioxide in het bloed te 
transporteren. Deze rol hangt gedeeltelijk af van hun 'vervormbaarheid' of elasticiteit als ze door 
kleine bloedvaten stromen. Veranderingen in RBC-vervormbaarheid zijn in verband gebracht met 
ontstekingen en ziekten zoals bloedvergiftiging (sepsis), en sommige onderzoeken suggereren nu 
dat RBC-schade optreedt bij ME/cvs. 
  
Ronald W. Davis, PhD: “Het kan mogelijk een biomarker zijn en we gaan nieuwe apparaten 
ontwerpen die een duidelijk onderscheid maken tussen patiënten en gezonde controles. Deze 
apparaten worden in de hand gehouden en zijn gemakkelijk te gebruiken door artsen in hun 
kantoren of in laboratoria voor klinisch testen. In het verleden is er vooral gekeken naar de vorm 
van rode bloedcellen, die moeilijk te kwantificeren is. Onze aanpak geeft een duidelijk kwantitatief 
aantal. Het meet het vermogen van rode bloedcellen om te vervormen terwijl ze in een capillair 
worden geperst, iets wat bloedcellen moeten doen voor een gezonde doorstroming. We meten 
honderden cellen van elke patiënt. Daarom, ondanks het feit dat het aantal patiënten laag is, 
krijgen we een zeer statistisch significant onderscheid tussen de vervormbaarheid van cellen van 
patiënten en van gezonde cellen. We doen er alles aan om de nieuwe apparaten zo snel mogelijk 
te ontwikkelen.  
 
https://www.omf.ngo/2018/03/21/red-blood-cell-deformability/  
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Vervormbaarheid van rode bloedcellen als een mogelijke biomarker for cvs 
  
Gepubliceerd in Blood Journal 
Auteurs: Amit K. Saha, Brendan R. Schmidt, Julie Wilhelmy, Vy Nguyen, Justin Do, Vineeth C. 
Suja, Mohsen Nemat-Gorgani, Anand K. Ramasubramanian en Ronald W. Davis 
  
"Onze gegevens tonen aan dat de significante afname van de vervormbaarheid/elasticiteit van 
RBC's bij ME/cvs-patiënten mogelijk afkomstig is van oxidatieve stress en suggereert dat 
gewijzigde microvasculaire perfusie een mogelijke oorzaak kan zijn voor ME/cvs-symptomen. 
Onze gegevens suggereren ook dat RBC-vervormbaarheid kan dienen als een potentiële 
biomarker voor ME/cvs, hoewel verdere studies nodig zijn voor niet-specifieke classificatie van de 
ziekte. " 
  
Voor het volledige artikel:  http://www.bloodjournal.org/content/132/Suppl_1/4874?sso-checked=true 
 
 

5 Vlaams Patiëntenplatform  
 
PERSBERICHT Vlaams Patiëntenplatform vzw 
Heverlee, 25 oktober 2018 
  
Vlaams Patiëntenplatform bezorgd over richtlijnen duur arbeidsongeschiktheid 
  
Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block wil richtlijnen vastleggen over de 
duur van de arbeidsongeschiktheid. Het zal gaan om acht ziektebeelden, namelijk lage rugpijn, 
problemen van de spiergroep, rotator cuff, borstkanker, infarct, milde depressie en burn-out, carpal 
tunnel en knieprothese. 
  
Het Vlaams Patiëntenplatform is bezorgd dat dit de stigmatisering van personen met een 
chronische ziekte in de hand werkt. Personen die langer arbeidsongeschiktheid zijn dan voorzien 
is in de richtlijn dreigen als profiteurs bestempeld te worden. “Het is belangrijk dat patiënten op hun 
eigen tempo kunnen herstellen en hierbij niet onder druk worden gezet. Elk ziekte- en 
herstellingsproces is anders en de dialoog met de arts over een eventuele werkhervatting is 
cruciaal.”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. 
 
Het Vlaams Patiëntenplatform vreest dat deze maatregel een besparingsoperatie is en benadrukt 
dat herstel en werkhervatting een positief verhaal moet zijn. Zij vraagt daarom dat er meer 
aandacht wordt besteed aan communicatie tussen de verschillende betrokkenen zodat de 
werkhervatting succesvol verloopt. 
  
Karolien Van de Velde 
 
Communicatieverantwoordelijke Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee 
http://vlaamspatientenplatform.be/blogs/persbericht-vpp-vlaams-patientenplatform-bezorgd-over-richtlijnen-d
uur-arbeidsongeschiktheid-1  
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6 In het nieuws 
 
KUN JE JEZELF GENEZEN VAN CVS? 
 
Volgens Dr. Kris Van Kerckhove  (adviserend geneesheer bij het Onafhankelijk Ziekenfonds) is dit 
perfect mogelijk. Hij ging zijn boek daarom voorstellen op de Antwerpse boekenbeurs. Ook 
verschenen reeds meerdere krantenartikels over het boek in diverse dagbladen. 
 

 
 
Het bestuur van de wake-Up Call Beweging vzw wenst echter te waarschuwen voor de 
hoopgevende beweringen die worden gedaan in het boek ‘Altijd Moe & Chronische pijn’.  
 
*De kans dat je jezelf kan genezen door het lezen van dit boek is wellicht zo goed als 
onbestaande, wat wel zeker is dat ontwetenden die het boek lezen alweer de boodschap krijgen 
dat je kan genezen van cvs. De zoveelste kaakslag voor patiënten die lijden aan een aandoening 
waar reeds zoveel stigmatisering rond bestaat. Wij betreuren dan ook ten zeerste dat de 
patiëntenvereniging ‘CVS Contactgroep’ op zaterdag 18 mei 2019 Dr. Kris Van Kerckhoven 
uitnodigt voor een lezing te Brugge. Dat uitgerekend een patiëntenorganisatie forum biedt aan een 
pseudowetenschappelijke prietprater vinden wij ongehoord.  
 
Marleen Finoulst (medisch journaliste en o.a. verbonden aan het Belgisch Centrum voor 
Evidence Based Medicine/CEBAM) maakte alvast een aantal kritische opmerkingen ten 
aanzien van het boek. 
 
 
 

2018 oktober-december 18 



Marleen Finoulst Verschenen op 23/10/2018 
www.gezondheidenwetenschap.be 
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/kun-je-jezelf-genezen-van-cvs?
fbclid=IwAR1lraISZzDJbX3yaGIjQQhZlo9smhfFuxZS_01EauXoyY9q0qzW9zbn2Yw 
 
IN HET NIEUWS 
 
Een arts uit Putte beweert een remedie voor het chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs) te 
hebben gevonden. De oorzaak is volgens hem in onbewuste overtuigingen en onderdrukte 
emoties te vinden. Naar je primaire emoties handelen volstaat. 
 
WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN? 
 
Kris Van Kerckhoven is adviserend geneesheer bij een onafhankelijk ziekenfonds en ziet in 
die functie vaak personen met 'somatisch onverklaarbare' klachten. Ze voelen zich uitgeput, 
dolgedraaid, slapen slecht, hebben schouder-, nek- of rugpijn, verterings-, concentratie- of 
geheugenproblemen. Sommigen hebben de diagnose cvs, burn-out of fibromyalgie gekregen en 
hebben al een heel parcours van scans, echo's, bloedonderzoek, enz. doorlopen. Zonder resultaat. 
Na jarenlange observaties kwam de arts, zonder enig onderzoek, tot deze eenvoudige conclusie: 
'Je lichaam spreekt tot jou in klachten. Als je erin slaagt de onderliggende boodschap te lezen en 
er vervolgens ook naar te handelen, is er geen reden waarom je lichaam niet van taal zou 
veranderen.' Met andere woorden: je kunt jezelf genezen van deze 'chronische aandoeningen'. 
 
Van Kerckhoven schreef over zijn theorie een boek (1), dat nu in de boekhandel ligt en volop de 
media haalt. Volgens de auteur is inzicht in emoties de basis van het genezingsproces. De patiënt 
moet leren het onderscheid herkennen tussen psychische en niet-psychische emoties, tussen 
gezonde fysieke vermoeidheid en fysieke vermoeidheid die getriggerd wordt door emoties. 
Volgens de auteur ligt de oorzaak van cvs en andere chronische onverklaarbare klachten in een 
chronisch overprikkelde hpa-as (hypothalamus-hypofyse-bijnier-as), waarbij hij de term 
‘bijnieruitputting’, een onbestaande diagnose, niet schuwt. Het komt er grosso modo op neer dat 
cvs-patiënten zichzelf uitputten door ziekmakend gedrag: stress, overgevoeligheid, niet naar je 
lichaam luisteren, zorgen dat je over je grenzen gaat. Wie de moed vindt om wel naar primaire 
emoties te handelen, zou zich vanzelf kunnen genezen. 
 
BRON (1) 
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/gezondheid/9789022335574/hans-willemse-kr
is-van-kerckhoven/altijd-moe-chronisch-pijn- 
 
HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN? 
 
Cvs is een zeer complexe aandoening, waarover heel wat discussie bestaat en veel theorieën de 
ronde doen, maar waarvan we het fijne nog niet kennen. De aandoening wordt gekenmerkt door 
inspanningsintolerantie, abnormale vermoeidheid en ziektegevoel na een inspanning en vaak 
pijnovergevoeligheid. De meeste artsen zijn het erover eens dat cvs geen ingebeelde ziekte is, 
maar vermoedelijk gebaseerd is op (moeilijk detecteerbare) afwijkingen in het immuunsysteem en 
de hormoonhuishouding. Het is aangetoond dat een aantal metabole processen ontregeld zijn. 
Ook de zogenaamde hpa-as (hypothalamus-hypofyse-bijnier-as) is in het ziekteproces betrokken, 
maar onderzoek hierover geeft voorlopig geen uitsluitsel (2). 
 
De vraag is wat de oorzaak is van dit alles. Is het een infectie? Gaat het om chronische stress 
waarop men vervolgens instort? Speelt de persoonlijkheid (perfectionisme) een rol? Ligt een 
vroegere traumatische levensgebeurtenis aan de basis? Men weet het niet. Wel blijkt uit onderzoek 
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dat een kwart van de mensen met cvs zo’n ernstige vorm hebben dat ze aan huis of zelfs aan bed 
gekluisterd zijn (3). Hebben deze mensen niet goed geluisterd naar hun emoties? 
 
CONCLUSIE 
 
Als simplistische oplossingen worden aangedragen voor complexe problemen waar veel mensen 
mee worstelen, zonder eenduidig wetenschappelijk onderzoek als basis, dan moeten de 
alarmbelletjes rinkelen. Stellen dat mensen met cvs beter moeten luisteren naar hun primaire 
emoties, is stigmatiserend. 
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Lees ook: "Genees jezelf van CVS" - een 

skeptische kijk                              21 oktober 2018 

 

Bron: www.skepp.be 

https://skepp.be/nl/gezondheid/genees-jezelf-van-cvs-een-skeptische-kijk 

 

 

Michiel Tack, zelf ME/cvs-patiënt, werpt een skeptische blik op de beweringen 

van Kris Van Kerckhoven in zijn boek "Altijd moe en chronische pijn?". 

Kris Van Kerckhoven, een controlearts uit Putte, claimt een mirakeloplossing voor het chronisch 
vermoeidheidssyndroom (cvs) te hebben gevonden. In zijn recent verschenen boek ‘Altijd moe & 
chronische pijn?’ beweert hij dat de oorzaak van CVS in onbewuste overtuigingen en onderdrukte 
emoties te vinden is, net als bij een Freudiaanse actuaalneurose. Patiënten kunnen zichzelf 
genezen door eenvoudigweg naar hun primaire emoties te handelen.  Meer nog: dit geldt niet 
enkel voor cvs maar voor talloze chronische ziekten zoals reuma, lupus of multiple sclerose. Ook 
deze auto-immuunaandoeningen worden, aldus van Kerckhoven, door opgekropte stress en 
verdrukte emoties veroorzaakt. 

In herhaling 

Van Kerckhovens visie is jammer genoeg niet uniek. De idee dat allerlei chronische aandoeningen 
aan een stress-gerelateerde verstoring van de hypothalamus of ‘bijnieruitputting’ te wijten zijn, 
werd eerder al aan de man gebracht. Of het nu Mickeltherapie, Guptaprogramma of het 
Alexander-concept heet, telkens gaat het om een dubieuze praktijk waarbij patiënten via dure 
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coaching een miraculeuze genezing beloofd wordt. De behandeling bestaat dan uit 
gedragstherapie voor het onbewuste brein. Wetenschappelijke evidentie hiervoor ontbreekt, maar 
blijkbaar belet dat sommigen niet om de boodschap te blijven herhalen. 

Stigmatiserend 

In van Kerckhovens boek staan verschillende passages die cvs-patiënten eerder ellende dan 
beterschap zullen bezorgen. Na een resem stigmatiserende uitspraken - “ze leven onder constante 
stress  […] Het gaat bijna altijd om erg gevoelige mensen (emotioneel, hypersensitief)” - komt Van 
Kerckhoven tot de conclusie dat cvs-patiënten moe zijn door ziekmakend gedrag. Ze handelen niet 
naar hun primaire emotie. Vrienden of naasten die het boek lezen, krijgen zo onterecht de 
impressie dat cvs-patiënten hun ziekte in de hand hebben en kunnen genezen als ze daar de 
moed voor vinden. De Nederlandse Gezondheidsraad waarschuwde in maart van dit jaar nog hoe 
schadelijk dergelijke vooroordelen kunnen zijn. 

Spreken vanuit je klachten 

Lezers krijgen in het boek ook advies dat cvs-patiënten fysiek schade kan berokkenen. Het 
belangrijkste kenmerk van de ziekte is namelijk dat symptomen verslechteren na inspanning.  Een 
cvs-patiënt die zich forceert door klachten te negeren, zal dus nog zieker worden. Maar dat is 
precies wat Van Kerkchoven zijn lezers opdraagt. ‘Spreken vanuit je klachten’ wordt patiënten 
expliciet afgeraden, want: 
“als je je grenzen op die manier motiveert, dan ben je bezig je onderbewustzijn een heel duidelijke 
les te geven, namelijk: ‘als je wilt dat ik mijn grenzen stel, dan zul je me heel veel symptomen 
moeten geven, want ik heb die klachten en symptomen nodig om mijn grenzen aan te kunnen 
geven!’ Ik hoop dat je goed inziet hoe funest dit is voor jezelf!” 

Een omgekeerde placebo 

De claim dat Van Kerckhoven met zijn methode cvs-patiënten kan genezen is op zijn zachtst 
gezegd ongeloofwaardig. Cvs is een chronische, invaliderende ziekte waarvoor geen curatieve 
behandeling bestaat. Uit onderzoek blijkt dat slechts een kleine minderheid (minder dan 10 %) het 
geluk kent volledig te herstellen. Voor het psychisch welzijn van patiënten is het belangrijk hen een 
correct inzicht in hun prognose te geven, zodat men de ziekte leert aanvaarden en de focus verlegt 
naar projecten die wel nog mogelijk zijn. Van Kerckhoven ziet het echter als zijn plicht om 
collega-artsen hiertegen te waarschuwen. Patiënten vertellen dat ze lijden aan een chronische 
ziekte waarvan ze niet snel zullen genezen is volgens hem: 
“deontologisch onverantwoord en zelf medisch verboden, want het werkt als een omgekeerde 
placebo: het versterkt de ziekte!” 
 
Een vreemde uitspraak voor een controlearts. Men kan zich de vraag stellen of een dokter die in 
de media beweert dat cvs-patiënten genezen als ze naar hun onbewuste emoties luisteren, wel 
een correct oordeel kan vellen over hun invaliditeit. 
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Grenzen stellen 

Mogelijk vinden sommige patiënten toch wat nuttigs in het boek. Vaak zijn cvs-patiënten heel hard 
voor henzelf omdat ze door buitenstaanders als lui of zwak bestempeld worden. Dan kan het 
advies om grenzen te stellen en naar je ‘primaire emoties’ te luisteren best zinvol zijn.  
 
Die boodschap kan men echter zonder Freudiaanse analyse, stigmatiserend taalgebruik of 
miraculeuze herstelpercentages brengen. Kris Van Kerckhoven maakte bewust de keuze om toch 
zo te werk te gaan. De lokroep van de pseudowetenschap was blijkbaar te verleidelijk. 
 

 

 
 
 
7 ME/cvs internationaal 
  
 
20 oktober 2018 
 

7.1 Actie tegen stigmatisering van ME/cvs 
 
Het psychiatrisch instituut van de staat New York 
organiseerde een conferentie over psychosomatische 
ziekten in Columbia University Medical Center en zij 
nodigden Per Fink uit om te spreken. Als je Onrust hebt 
gezien, weet je dat de kliniek van Fink verantwoordelijk was 
voor de onvrijwillige opname van Karina Hansen, een 
Deense jonge vrouw met ME. 
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Hansen werd gedurende drie en een half jaar tegen haar wil gehouden. Gedurende het eerste jaar 
was het haar verboden om haar ouders te zien. Ze smeekte om naar huis te gaan. 
Toen de kliniek van Fink haar niet kon genezen, kreeg ze de diagnose 'Pervasive Refusal 
Syndrome' - een pathologisering van haar onwil om instructies te gehoorzamen waarvan ze wist 
dat ze haar erger zouden maken. 
 
Fink heeft een hypothese dat ME, IBS, Whiplash, Lyme, Fibromyalgie en vele andere ziekten 
psychosomatisch zijn. Hij groepeert tientallen ziektes samen onder het label Bodily Distress 
Syndrome (BDS). De kliniek van Fink leert artsen hoe ze patiënten moeten omscholen, om hen 
ervan te overtuigen dat ze een psychosomatische ziekte hebben. 
 
Activist Terri Wilder verzamelde meer dan 10 000 handtekeningen voor een petitie waarin hij 
vraagt om Fink te weren van de conferentie. 
 
ME-patiënten voeren samen actie tegen slechte wetenschap en medisch misbruik. Geen enkele 
patiënt moet worden behandeld als Karina Hanson werd behandeld, ongeacht haar diagnose - en 
geen clinicus die carrière heeft gemaakt bij het misbruiken van patiënten moet worden geëerd of 
verheven. 
 
Voor het uitgebreid verslag van de actie, zie 
https://www.meaction.net/2018/10/25/meaction-protests-per-fink-at-columbia-university-heres-what
-happened/?mc_cid=a2d1bf715e&mc_eid=98b32f96cc 
 
7.2 Toegankelijke ME/cvs-Biobank in de UK 
 
4 december 2018 
 
Frontiers in Neurology, een tijdschrift met vrije toegang, publiceerde begin december 2018 een 
artikel over de ME/cvs-Biobank in de UK. ME/cvs-patiënten kwamen samen met een 
multidisciplinair team van onderzoekers om die biobank - een essentiële hulpbron voor biomedisch 
onderzoek naar de ziekte - op te starten. 
  

● Het is wereldwijd de enige biobank van ME/cvs. 
  

● Ze telt momenteel gegevens en monsters van 600 donoren, waaronder mensen met 
ernstige ME, een vergelijkingsgroep met multiple sclerose en gezonde controles. 

  
● De biobank gebruikt de Canadese consensuscriteria of CDC-1994 criteria voor het 

accepteren van donoren met ME. 
  

● Het onderzoek richt zich op veranderingen in de ernst van de ziekte in de loop van de tijd, 
evenals in een reeks van moleculaire markers, bv. immuun- en genexpressie fenotypen. 

  
● De gegevens van deze open bron worden ook gedeeld met onderzoekers in Europa, 

Amerika en het Midden-Oosten. 
  
Lees hier het volledige artikel: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2018.01026/full  
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7.3 ME-activisten vragen actie! 
 
17 december 2018 
 
Activisten van #MEAction voor myalgische encefalomyelitis (ME) hebben op 7 december een 
ontmoeting gehad met de directeur van de National Institutes of Health (NIH), Dr. Francis Collins, 
om versneld onderzoek te vragen zodat mensen met ME sneller een diagnose en behandeling 
kunnen krijgen. 
  
De vertegenwoordigers van #MEAction bespraken hoe de voortgang van ME wordt bemoeilijkt 
door een laag financieringsniveau, te weinig onderzoekers en de stapsgewijze aanpak van de 
NIH. Die is te sterk gericht op fundamenteel onderzoek en wacht op de ondergefinancierde 
Collaborative Research Centres (CRC's) om hun bevindingen te leveren in een tijdsperiode van vijf 
jaar. Deze aanpak zal vele jaren in beslag nemen en het is niet verantwoord dat ME-patiënten 
zolang in de kou blijven staan. 
  
Lees hier meer: 
https://www.meaction.net/2018/12/17/meaction-met-with-nih-director-heres-what-happened/?mc_ci
d=57a2fc8b70&mc_eid=98b32f96cc  
 
 
 

8 Varia  
 
8.1 Nederlandse vertalers gezocht! 
  
Als u kunt helpen om belangrijke nieuwsupdates van het Engels naar het Nederlands te vertalen, 
stuur dan een bericht naar sara@omf.ngo. 
  
“We zijn op zoek naar extra vertalers om ons bestaande team te ondersteunen, zodat we 
belangrijke updates over ME/cvs kunnen blijven delen en het werk van OMF wereldwijd kunnen 
verspreiden. 
Let op, uw verantwoordelijkheden als vertaler zullen worden afgestemd op uw individuele 
capaciteit, zodat patiënten een bijdrage kunnen leveren. 
Bedankt voor je ondersteuning!” 
  
Sara Piccer 
Volunteer International Relations 
Open Medicine Foundation® (OMF) 
www.omf.ngo  
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Tip voor kandidaat-vertalers 
 
Wie een Engelse tekst wil vertalen naar het Nederlands kan Google Translate of Deep L 
gebruiken. Die machinevertalingen maakten de jongste jaren een enorme sprong voorwaarts. Ze 
kunnen nu zelfs goed overweg met wetenschappelijke of technische teksten. 
 
Een vertaling uit het Engels naar perfect Nederlands omzetten gaat tegenwoordig heel snel, op 
voorwaarde dat je de Nederlandse taal goed beheerst natuurlijk. 
2 behoorlijk goede machinevertalingen naast mekaar leggen, dat maakt het voor een vertaler 
gemakkelijk om fouten bij te sturen. De meeste vertalingen lopen tamelijk parallel. Er zijn bij een 
correcte vertaling slechts enkele verschillen. Soms zijn er ook fouten, de ene keer bij Google 
Translate, de andere keer bij Deep L. Dus je kan niet volledig betrouwen op 1 machinevertaling. 
 
Wie omgekeerd werkt,  en teksten uit het Nederlands naar het Engels wil vertalen, zal met 
Google translate en Deep L ontdekken dat de vertalingen behoorlijk écht Engels genereren. Hoe 
duidelijker en correcter de Nederlandse versie, hoe beter de Engelse vertaling natuurlijk.  
 
Dus:  klare taal in het Nederlands = klare taal in het Engels! 
  
8.2 Unrest nu verkrijgbaar in 25 talen! 
 
De dvd Unrest, met de documentaire van Jennifer Brea over ME, is nu verkrijgbaar in 25 talen. Op 
die manier kan de documentaire wereldwijd verspreid worden. 
Meer info over de verschillende talen en de verkoopsvoorwaarden: 
 
https://shopuk.unrest.film/collections/dvds-blu-rays?goal=0_8ac43b105e-154a56b593-10789693&mc_cid=15
4a56b593&mc_eid=05c1e0cea6  
 
Ook nog eens vermelden dat de documentaire 7,9/10 scoort op de filmbeoordelingssite IMDb:  
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9 Petities 
27 oktober 2018 
 
Gewichtige ME-boodschap voor Amerikaans geneeskundig onderzoekscentrum! 
 
Mary Gelpi, een jonge Amerikaanse ME-patiënte,  publiceerde een bericht op haar blog, “25 Pills a 
Day”. 
 
Mary startte een petitie met de vraag aan de directeur van de Amerikaanse National Institutes of 
Health (federaal Amerikaans geneeskundig onderzoekscentrum), Francis Collins, om de 
financiering voor ME/ cvs-onderzoek tot 100 miljoen per jaar te verhogen. Om wat gewicht in de 
schaal te leggen, stuurde ze daarbij een grote doos van bijna 23 kilo met de petitie en 50 000 
handtekeningen op 2300 pagina’s papier naar Francis Collins. 
  
Mary: “Ik wilde iets dat mensen bij de NIH letterlijk konden voelen, aanraken en vasthouden. Iets 
concreets dat ze met hun handen konden dragen. Zo zullen ze in staat zijn om te zien hoe 
duizenden namen die verandering vragen, eruit zien en onze werkelijke verhalen op papier lezen. 
Misschien kunnen Collins en degenen bij de NIH zich realiseren dat ons lot ook in hun handen ligt. 
Ze hebben de macht problemen op te lossen. Dit is zoveel meer dan alleen een doos met namen. 
  
Mijn andere punt in dit alles was om aandacht te vragen op een manier die niet gemakkelijk 
genegeerd wordt. Ik wilde onze waarheid en eisen en persoonlijke berichten op een 
onconventionele manier laten bezorgen, een die niet in de spam kan terechtkomen. Een doos van 
24 x 24 met een gewicht van bijna 23 kilo zou op zijn minst enige nieuwsgierigheid moeten 
opwekken. Zolang iemand die doos opent, denk ik dat er iets belangrijks gaat gebeuren.” 
  
Dat hopen wij ook, Mary! 

 
 
 
 
 
Een pakketje van Mary voor National Institutes of Health 
(geneeskundig onderzoekscentrum van de federale 
Amerikaanse overheid in Bethesda, Maryland): 50 000 
handtekeningen, honderden lege pillendoosjes, brieven en 500 
honderd pagina’s getuigenissen: een niet mis te verstane 
boodschap voor NIH om ME/cvs ernstig te nemen in een box 
die met moeite in een ruime autokoffer geraakt. 
 

https://www.meaction.net/2018/10/27/mary-gelpi-sends-50k-petition-to-nih-director-francis-collins/?mc_cid=3
b916a0128&mc_eid=98b32f96cc 
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10 Patiënten aan het woord 

 
ME/cvs als muze 
 
(Ryan Prior, CNN, 5 oktober 2018)  
 
Stuart Murdoch was een actieve, levendige jongeman 
die eind jaren tachtig van het universitaire leven in 
Glasgow, Schotland, geniet. Hij studeerde wetenschap 
en had de Glasgow Marathon in minder dan drie uur 
voltooid. 
Maar in de loop van een zomer voelde Murdoch dat zijn 
energie begon te verminderen. 
"Het was alsof een batterij doodging in een auto," zei hij. 
Murdoch werd uiteindelijk gediagnosticeerd met myalgische encefalomyelitis. 
  
“In de loop van dat volgend jaar werd ik steeds zieker,” zei Murdoch. ”Ik heb mijn universiteit 
opgegeven en ik moest stoppen met werken.” 
Hij ging terug naar het huis van zijn ouders en werd bedlegerig. 
Hij beschrijft zijn symptomen "zoals de eerste dag van de griep, maar de symptomen zijn niet 
weggegaan of afgenomen." 
Achtentwintig jaar later worstelt hij nog steeds met ernstige vermoeidheid, rusteloze slaap en 
lichaamspijnen. 
  
Hij begon muziek te schrijven en vormde de groep Belle en Sebastian, na een Franse tv-show over 
een jongen en zijn hond. De band bracht in 1996 hun debuutalbum "Tigermilk" uit. 
Belle en Sebastian hebben negen studioalbums uitgebracht en hebben de wereld rondgereisd. 
 
Hij duikt in zijn worsteling met ME/cvs in 2015's "Nobody's Empire", terwijl hij zingt: "Ik klampte me 
vast aan het bed en ik klampte me vast aan het verleden en ik klampte me vast aan de welkome 
duisternis." 
 
Hoewel Murdochs carrière van start ging en hij jaren in bijna-herstel heeft doorgebracht, zei hij dat 
zijn ziekte de afgelopen vijf jaar slechter is geworden. 
Na een optreden zei hij: "Ik ben de saaie die naar het hotel sluipt en in bad gaat zodra het concert 
voorbij is. Ik ga me ziek voelen, en ik ga er de komende 24 uur uitzien als een invalide. " 
 
Murdoch sprak begin dit jaar op het 
#MillionsMissing-evenement in Edinburgh. 
 
Hij werd onlangs ambassadeur voor de Open Medicine 
Foundation, een groep die ME/cvs-onderzoekers over de 
hele wereld mobiliseert om op zoek te gaan naar een 
remedie. 

https://edition.cnn.com/2018/10/05/health/chronic-fatigue-stuart-murdoch-belle-sebastian-turning-points/index.html  
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11 Activiteitenkalender 
 
Er zijn momenteel geen activiteiten gepland. 
 
 
 
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 maart 2019. 
 
 

 
 
https://www.meaction.net/ 
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