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Inleiding

“What's in a name? that which we call a rose. By any other name would smell as 

sweet.” (William Shakespeare, Romeo and Juliet; II,ii,1-2). De naam die aan een 

ziekte wordt gegeven kan als stigmatiserend worden ervaren door hen die aan de 

ziekte lijden. In zekere mate is dat nu het geval bij het gebruik van de louter 

beschrijvende naam “CVS”, vooral sinds deze aandoening door velen wordt 

benaderd als  “stressadaptatie” (Van Houdenhove B, Luyten P et al. 2013)  en aanzien 

als een “somatoforme stoornis” (Westhovens R. 2014) van voornamelijk psychisch-

psychologische aard op grond van psycho-sociale elementen (Gupta A, Silman AJ, Ray

D, et al. 2007). Recent werd een multidisciplinair “zorgnet” uitgebouwd om de 

patiënten te helpen (Heytens S, Bouwen A, et al. 2014), gesteund op een psychosociaal

behandelingsprinciep waarvan nochtans door het Federaal Kenniscentrum voor 

Gezondheidszorg (2008: KCE evaluatie rapport 88A) was vastgesteld dat de 

doeltreffendheid gering is (Maes M, Twisk FN. 2009).

Anderzijds stellen meer “organisch georiënteerde clinici” (althans volgens de opinie 

van Van Houdenhove B, Luyten P et al. 2013) dat het ziektebeeld CVS overeenkomsten 

vertoont met “Myalgische Encephalopathie of Encephalomyelitis” (Carruthers BM, van 

de Sande MI, et al. 2011) (ME, code G 93.3 WHO classificatie), en zij beschouwen 

CVS als een fysieke ziekte waarvan de pathogenese gedeeltelijk bekend is (Comhaire

F, 2014). Alhoewel de ziekteclassificatie index ICD-10-CM een duidelijk onderscheid 

maakt tussen CVS en ME worden, in de praktijk, beide aandoeningen doorgaans als 

één en dezelfde pathologie beschouwd (Van Houdenhove B, Luyten P et al. 2013).
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In de recente literatuur heeft de “organische” hypothese ondersteuning gevonden, 

waarbij genetische, epigenetische, immunologische en inflammatoire aspecten 

doorslaggevend zijn. Het huidige artikel refereert hoofdzakelijk naar deze laatste 

elementen en suggereert een andere naam toe te kennen aan deze ziekte, namelijk 

“Systemic Immune Disorder” (afgekort tot het letterwoord: SID).

Materiaal en methoden

Volgens David L. Sacket (Sackett DL, Rosenberg WM, et al. 1996), de “vader” van de 

moderne evidence based medicine, moet EBM de individuele klinische ervaring 

integreren met de best-beschikbare wetenschappelijke evidentie (“It’s about 

integrating individual clinical expertise and the best external evidence”). Het huidige 

artikel integreert de persoonlijke ervaring van de auteur met referenties uit de 

literatuur, opgezocht via PubMed en Google scholar, en in daarvan afgeleide 

wetenschappelijke artikels. Daarbij worden de resultaten van diverse klinische 

studies geïnterpreteerd in het kader van kennis verworven uit de epidemiologie en de

fysiopathologie. 

Resultaten

Persoonlijke klinische ervaring

Uit de casuïstiek van eigen praktijk is gebleken dat de grote meerderheid van de 

patiënten het begin van hun klachten kan lokaliseren, zowel in tijd als wat betreft de 

omstandigheden. Bij het propedeutisch klinisch onderzoek worden vaak geen 

duidelijke afwijkingen vastgesteld, behalve soms kenmerken van functionele 

ontregeling zoals spastisch colon (irritable bowel syndrome, IBS) met opvallende 
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aërocolie, wat kan wijzen op intestinale bacteriële dysbiose. Er zijn patiënten die 

tachycardie vertonen, of positieve “trigger points” (Wolfe F. 2003; Wolfe F, Clauw DJ, et 

al. 2010; Committee on the Diagnostic Criteria for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic 

Fatigue Syndrome 2015 ), of lymfadenopathie.

Terwijl in de “routine” bloedanalyses meestal geen abnormale waarden worden 

vastgesteld, valt op dat een aantal titers van IgG antistoffen tegen externe 

pathogenen hoog tot zeer hoog zijn. Het gaat om antistoffen tegen het herpes 4 of  

Epstein-Barr virus  (IgG anti viral capsid antigen, VCA)( Robertson P, Beynon S, Whybin

R, et al. 2003), of tegen het herpes 5 of Cytomegalie virus, of nog de titer van anti-

streptolysine O (ASLO). Vaak vindt men tevens auto-antistoffen zoals een, weliswaar

meestal lage, titer van anti-nucleaire antistoffen (ANF of ANA), of antistoffen tegen de

schildklier, namelijk anti-peroxydase en/of anti-thyreoglobuline, suggestief voor ziekte

van Hashimoto. Het feit dat diverse antistoffen tegelijk voorkomen bij dezelfde patiënt

suggereert dat een gestoorde immuniteit betrokken is, eerder dan een specifiek 

antigeen.   

De  vraag is of deze biologische kenmerken van verstoorde immuniteit verband 

houden met de klachten van de patiënten.

Literatuur en pathogenese

De fysioloog Claude Bernard (1813-1878) heeft benadrukt dat ziekten zich 

ontwikkelen volgens het princiep van “le grain et le terrain”, dus zowel een “aanleg”  

als een uitlokkende factor dienen aanwezig te zijn voor het ontstaan van pathologie. 

Wat de “aanleg” betreft gaat het om genetische, maar evenzeer om epi-genetische 

factoren. Die laatsten worden beïnvloed door externe elementen, zoals de voeding 

en de levenswijze. 
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De hypothetische pathogenese wordt afgebeeld in figuur 1.

Figuur 1

Bij personen met beperkte “stress management skills”, op grond van hun 

persoonlijkheidsstructuur, opvoeding, en andere elementen, kunnen (langdurige) stress, of 

externe factoren zoals een trauma of een medische ingreep, aanleiding geven tot epi-

genetische veranderingen. Die laatste kunnen ook ontstaan als gevolg van infectie of 

deficiënte voeding. Bij personen met een genetisch polymorfisme of epi-genetische hyper-

methylatie kan ontregeling van de functie van de T-lymfocyten optreden. Hierdoor wordt de 

immune reactie verstoord, wat aanleiding kan geven tot chronische ontsteking en oxidatieve 

stress door overproductie van zuurstof radicalen (Reactive oxygen species, ROS). Het zijn 

die ontstekingsfactoren (voornamelijk cytokines) en de ROS die de ziekteverschijnselen  

veroorzaken onder de vorm van chronische vermoeidheid, met - onder andere - cognitieve 

verstoring, emotionele en endocriene ontregeling (CVS), en diffuse spier en pees-pijnen 

(fibromyalgie). 

5



 

Terwijl in 2010 Landmark et al. (Landmark-Hoyvik H, Reinertsen KV et al. 2010) besloten 

dat de studies over genetische en epi-genetische factoren bij CVS kwalitatief 

ontoereikend waren, werd in meer recente publicaties wel degelijk single nucleotide 

polyporphism (SNP) aangetroffen bij CVS patiënten (Schlauch et al. 2015), onder 

andere in de regio die reguleert voor het COMPT (cathechol-O-methyltransferase) 

dat is gerelateerd met de immune functie (Löbel M, Mooslechner AA et al. 2015), en in 

het glucocorticoid-receptor gen (NR3C1) (Rajeevan MS, Smith AK, et al. 2007). 

Eveneens werden bij CVS patiënten patronen van epigenetische veranderingen door

DNA-methylering genoteerd in genen gerelateerd met het immuun systeem, het cel 

metabolisme, en de kinase activiteit (De Vega WC, et al. 2014), in het bijzonder na 

fysieke inspanning. Allicht vormen deze een element van het “terrein” waarop CVS 

zich kan ontwikkelen.

Uitlokkende factoren kunnen van velerlei aard zijn, en kunnen betrekking hebben op 

zowel fysieke, emotionele, professionele, socio-economische (Wong SY, et al.2013) en

familiale gebeurtenissen (Lucas RM, et al. 2007; Loevinger BL, et al. 2012), of een 

ongeval, een trauma, dan wel een medisch ingrijpen. Allemaal hebben deze gemeen 

dat ze belangrijke en vaak langdurige stress veroorzaken, die bij CVS patiënten 

mede gepaard gaat met een verminderde reactie van diverse heat shock proteïnen 

(Thambirajah AA, et al. 2008). Een dergelijke stress kan een relatief hyper-corticisme 

uitlokken, dat de immune weerstand kan onderdrukken (Craddock CG. 1978;  

Segerstrom SC, Miller GE. 2006). Hierna kan een overdreven “rebound” fenomeen 

optreden met hyper-immuniteit (Singh N, Perfect JR. 2007; Coe CL: 1999) via psycho-

neuro-immune homeostase (Ziemssen T, Kern S. 2007; Chrousos, G. P. and Gold, P. W. 

1992). Aldus ontstaat een verhoogde IgG productie door de geheugen-T-lymfocyten 
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tegen, bijvoorbeeld, het Epstein-Barr virus (Glaser R, et al. 1993; Pender M. 2012;. 

Fagundes CP, et al. 2014). 

Anderzijds veroorzaken infecties een reactie gekenmerkt door veranderde activiteit 

van de lymfocyten (Bradley AS, et al. 2013;  Morris G, et al. 2014, Maes M et al. 2015) 

en de granulocyten, die respectievelijk IgG antistoffen en zuurstof radicalen 

aanmaken. Bij de bacteriële infecties verdient Borrelia burgdorferi speciale aandacht,

omdat de zogenaamd chronische vorm van de ziekte van Lyme zich, volgens 

sommigen, kan voordoen als CVS. De hypothese van chronisch Lymeziekte staat 

evenwel ter discussie (Finoulst M, et al. 2014). In de regel is het onderscheid tussen 

Lyme ziekte en CVS te stellen op grond van de anamnese, terwijl de biologische 

testen voor Lyme vaak niet doorslaggevend zijn (Valentine-Thon E, et al. 2007). 

Een virale oorzaak van, althans sommige vormen van CVS, lijkt meer aannemelijk 

(Bansal AS, et al. 2012). In het bijzonder gaat de aandacht naar retrovirussen zoals het

human T lymphotropic virus-1 (HTLV, herpes-6 virus) (Martin F, et al. 2014). Dit laatste 

wordt ook geassocieerd met Hashimoto’s thyroiditis (Martin F, et al 2014; Kawai H, et al.

1992; Mizokami T, et al.1994) en met het vermeend verhoogde risico op kanker (Chang 

CM, 2012), non-Hodgkin’s lymfoom in het bijzonder (Levine PH, et al 1992; Jason LA, et 

al. 2006), die werd vastgesteld bij CVS-patiënten. Een virale infectie zou tevens 

compatibel zijn met de immunologische en inflammatoire veranderingen die werden 

vastgesteld bij patiënten met CVS (Klimas NG, et al. 1990), en die zich typisch 

manifesteren gedurende de eerste 3 jaren van de ziekte (Hornig M, et al. 2015). 

Volgens sommige onderzoekers zou het Epstein-Barr virus het humaan endogeen 

retrovirus K-18 (HERV-K18) kunnen trans-activeren (Sutkowski N, et al. 2001). Dat 

laatste zou dan, als super-antigen, een hyper-immune reactie van de T-lymfocyten 

kunnen uitlokken en het risico op auto-immune aandoeningen verhogen (de la Hera B,
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et al. 2013). Anderzijds vertoont het Epstein-Barr virus de moleculaire nabootsing 

(mimicrie) die anti-Sm (Anti-Smith) antistoffen kan induceren (Migliorini P, et al. 

2005), die geassocieerd zijn met auto-immuniteit.      

Samenvattend kan worden gesteld dat zowel “stressadaptatie” als infectie kunnen 

leiden tot biologische veranderingen. Enerzijds is er overproductie van 

immunoglobulines (Hickie IB, et al. 2001) van de IgG klasse, die binden met 

complement, wat aanleiding geeft tot cytotoxiciteit en tot ontstekingsreactie met 

aanmaak van cytokines (Lorusso L, et al. 2009) en interferon (Hornig M, et al. 2015). 

Anderzijds worden de granulocyten geactiveerd met (over)-productie van zuurstof en 

stikstofradicalen (reactive oxygen species, ROS)( Maes M, et al. 2009). 

Van pathogenese naar pathologie

Het is de combinatie van het immunoglobuline-complement complex, de 

inflammatoire cytokines en het interferon enerzijds, en de oxidatieve overbelasting 

anderzijds, die aan de basis ligt van de klachten bij CVS patiënten. Immers wordt de 

functie van de mitochondriën geremd (Vernon SD, et al. 2006; Filler K, et al. 2014;  

Armstrong CW, et al. 2014; Morris G,  Maes M. 2014), met gestoorde activiteit van het 

AMP-kinase (Brown AE, et al. 2015), verminderde aanmaak van adenosine trifosfaat 

(ATP) (Meeus M, et al. 2013; Lengert N, Drossel B. 2015), en versnelde overgang naar 

anaeroob metabolisme met opstapeling van melkzuur (Vermeulen RC, et al. 2010), 

onder andere in de spieren. Dit heeft verminderde spierkracht, langzamere 

recuperatie na inspanning, en diffuse spierpijn voor gevolg (Meeus M, et al. 2013). 
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De neuro-ontsteking (Harrington ME. 2012) en oxidatieve overbelasting hebben 

belangrijke gevolgen voor de hersenfunctie (Bower JE. 2012). De permeabiliteit van 

de wand van de intracerebrale capillairen kan zijn toegenomen als gevolg van 

oxidatieve en inflammatoire schade aan de vaatwand, waardoor de doorlaatbaarheid 

van de bloed-hersen barrière voor inflammatoire cytokines toeneemt (Bested AC, et al.

2001; Abbott NJ, et al. 2006). De mitochondria van de neuronen worden dysfunctioneel,

en de concentratie van lactaat in het cerebrospinale vocht verhoogt (Shungu DC, et al.

2012). De oxygenatie van de prefrontale cortex is significant verminderd tijdens 

inspanning (Neary P, et al. 2008). Tevens worden de microglia of astrocyten 

geactiveerd, met toegenomen myelinatie in de prefrontale hersenregio (Miller AH, et 

al. 2014; Barnden LR, et al. 2015). Er werden afwijkingen vastgesteld in de witte 

hersenstof van de boogvormige bundel (fasciculus arcuatus) (Zeineh  MM, et al.  

2015), en van de “resting-state functional connectivity” (Gay CW, et al. 2015), die wordt

aanzien als een maatstaf voor de plasticiteit van het neuraal netwerk, waardoor 

cognitieve problemen worden verklaard (NakatomiY, et al. 2014). Het is mogelijk dat de

verhoogde prefrontale myelinatie verband houdt met toename van korte 

zenuwuitlopers ter compensatie van de verstoorde geleiding in de fasciculus 

arcuatus.  Naast de verstoorde cellulaire energie productie is ook de 

neurotransmissie ter hoogte van de synapsen aangetast (Maes M. A 2015). 

Deze afwijkingen zijn specifiek, en ze werden niet waargenomen bij patiënten met 

vermoeidheid na kanker (Prinsen H, et al. 2013). Gelijkaardige veranderingen werden 

wel vastgesteld bij veteranen die lijden aan de “golf oorlog ziekte” (Rayhan RU, et al.  

2013) en bij patiënten met het “post traumatic stress disorder” (Passos IC, et al.  2015).

Er zijn sterke aanwijzingen voor een verband tussen de vaardigheid om te gaan met 

stress (“stress management skills”) enerzijds, en de mate van inflammatoire reactie, 
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onder de vorm van verhoogde concentratie van Interleukines 6 en 1β en van tumor 

necrosis factor alfa (TNFα) in bloed, met de daaruit voortspruitende neuro-immune 

processen en vermoeidheid anderzijds (Lattie EG, et al. 2012). 

Merkwaardig is dat de verhoogde concentratie van deze cytokines werd vastgesteld 

gedurende de beginperiode van de ziekte, doch na een 3-tal jaren een afname van 

de concentraties van de Interleukines 7 (dat belangrijk is voor de lymfocyten 

ontwikkeling) en 16 (een chemo-attractant voor immune cellen), en van de Vascular 

Endothelial Growth Factor A (VEGF-A) werd gemeten (Landi A, et al. 2015).  In een 

experimenteel muizenmodel van auto-immune encephalomyelitis wordt vooral het 

Interleukine 1β  in verband gebracht met pijn als gevolg van verhoogde nociceptie 

(Rodrigues DH, et al. 2015), dus een toegenomen gevoeligheid van het perifeer en van

het centraal zenuwstelsel voor pijnprikkels (Rodrigues DH, et al. 2015).   

Er zijn meerdere onderzoeken verricht van de hersendoorbloeding met behulp van 

diverse technieken zoals single-proton emission computed tomography (SPECT) bij 

patiënten met CVS (Mena IG. 2009; Biswal B, et al. 2011). Daarbij werd vastgesteld dat 

de doorbloeding van het limbische systeem en de hypocampus is afgenomen bij 

CVS patiënten (Carruthers BM, et al. 2011). Mogelijk berust dit op een afname van de 

concentratie van de Vascular Endothelial Growth Factor A (Storkebaum E, Carmeliet P. 

2004) die werd gemeten in het bloed van patiënten met langdurig CVS (Landi A, et al. 

2015). De ongunstige effecten van de verminderde doorbloeding worden versterkt 

door de verhoogde homocysteine concentratie (Lehotsky J, et al. 2015) die werd 

vastgesteld in het cerebrospinaal vocht van CVS patiënten (Regland B, et al. 1997). De

hypoperfusie is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, wat wordt waargenomen bij

depressieve patiënten. De verminderde doorbloeding is geassocieerd met verstoorde

functie van de basale ganglia en de thalamo-hypothalame regio (Miller AH, et al. 
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2014), wat ontregeling van het dag-nacht ritme en slaapstoornissen verklaart, en – 

samen met de aantasting van de amygdala – in verband wordt gebracht met 

depressieve stemming. 

Het is niet duidelijk of sommige aandoeningen, die worden toegeschreven aan 

neurovegetatieve dystonie (Van Cauwenbergh D, et al. 2014), zoals orthostatische 

tachycardie (Reynolds GK, et al. 2014) en functionele colopathie (Irritable Bowel 

Syndrome, IBS) verklaard kunnen worden door de ontregeling van de basale ganglia.

(Henningsen P, et al. 2005). Anderzijds lijkt het aannemelijk dat intestinale bacteriële 

dysbiose een rol kan spelen bij het in stand houden van sommige klachten (Frémont 

M, et al. 2013) via de microbiota-darm-hersen as (Montiel-Castro AJ, et al. 2013), al of 

niet via een mechanisme van “leaky gut” (Maes M, Leunis JC. 2014). Bij het 

zogenaamde leaky gut syndroom is er sprake van een verhoogde permeabiliteit van 

de darmwand voor moleculen die normaal niet doorheen de “tight junctions” (dichte 

aansluiting tussen de cellen) van de darmwand mogen passeren. Dit zou aanleiding 

geven tot allerlei klachten waaronder chronische vermoeidheid en gewrichtspijnen. 

Dit “lekkende darm” syndroom werd vastgesteld bij sommige patiënten met ernstige 

darmziekten, en ook soms in associatie met prikkelbare darm (Irritable Bowel 

Syndrome, IBS), ook wel spastische colitis of functionele colopathie genoemd. De 

“lekkage” kan worden aangetoond met behulp van de lactose/mannose test. Daarbij 

drinkt de persoon een oplossing van twee suikers: één met een kleine molecule 

(lactose) en één met een grote molecule (mannose). In de urine, die wordt 

opgevangen gedurende 6 uren na het drinken van deze suikers, wordt de 

hoeveelheid van beide suikers gemeten. Normaal is vooral de lactose aanwezig is in 

de urine, en weinig mannose. Bij een verhoogde hoeveelheid mannose in de urine 
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wordt besloten dat de doorlaatbaarheid van de darm verhoogd is, en spreekt men 

van lekkage (Hollander 1999).   

Sympathische ontregeling wordt ook verantwoordelijk geachte voor de capillaire 

veranderingen vastgesteld met behulp van kwantitatieve capillaroscopie van de 

nagelriem (Choi et al. 2015). De dilatatie van de capillaire “loops” (Frödin et al. 1988) 

wordt aanzien als compensatie voor de verminderde capillaire diameter en densiteit 

van CVS patiënten, die zelf misschien gerelateerd zou kunnen zijn met een tekort 

aan Vascular Endothelial Growth Factor A (Landi A, et al. 2015). 

De hypothalamo-hypofyse-bijnier as kan worden beïnvloed (Van Den Eede F, et al.  

2007) met een soms verlaagde concentratie van het dehydro-epi-androsteron sulfaat 

(DHEAS) en van de matinale cortisolemie (Roberts AD, et al. 2004; Nater UM, et al. 

2008). Verder kan van de hypothalame secretie van het luteinizerend hormoon 

vrijstellend hormoon (LHRH) ontregeld raken, wat leidt tot  cyclusstoornissen bij de 

vrouw, en hypoandrogenisme bij de man. Ook kan de secretie van het antidiuretisch 

hormoon wisselen met  van-dag-tot-dag veranderlijke diurese voor gevolg (Peroutka 

SJ. 1998). 

Autoimmuniteit tegen de schildklier veroorzaakt de ziekte van Hasimoto, en al-of-niet 

gecompenseerde hypothyreose. 
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De biologische tekenen van verhoogde immuniteit en inflammatie blijken te 

veranderen in de loop van het ziekteproces. Ze zijn in de regel het meest 

uitgesproken in de eerste 3 jaren, alhoewel ze ook nadien kunnen persisteren. 

Daarenboven is de intensiteit van de klachten niet steeds gecorreleerd met de 

biologische afwijkingen.

Diagnose 

Het stellen van de diagnose bij CVS is moeilijk. Ik moge verwijzen naar de 

“Classificerende diagnostische protocollen” van het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap (VAPH) (VAPH. 2013). Meerdere lijsten met major en 

minor criteria werden opgesteld. Toch blijft het in eerste instantie een 

uitsluitingsdiagnose waarbij zorgvuldig alle andere oorzaken van de klachten moeten

worden opgespoord (Haliloglu S, et al. 2014). Nauwkeurige biologische evaluatie is 

noodzakelijk met het oog op eventuele ondersteuning van de tentatieve diagnose. 

Daarbij zijn diverse immunologische (bijvoorbeeld IgG antistoffen tegen Epstein-Barr 

virus, tegen Cytomegalie virus, Antistreptolysine-O titer, antistoffen tegen de 

schildklier, Anti-nucleaire factor) en inflammatoire testen (bijvoorbeeld dosering van 

Interleukines 1β en 6, van tumor necrosis factor alfa, CRP, Eiwit electroforese, 

sedimentatiesnelheid, perifeer bloed onderzoek met telling en differentiatie van witte 

bloedcellen en lymphocyten cluster differentiatie) belangrijk. Tevens kunnen merkers 

van oxidatieve overbelasting  (bijvoorbeeld dosering van het 8-hydroxy-2-

deoxyguanosine, en van malondialdehyde) nuttig zijn. Momenteel bestaat evenwel 

geen enkele “absolute” (biologische) diagnostische test die toelaat CVS te bewijzen, 

dan wel te verwerpen. De “classificerende diagnostische protocollen” (VAPH. 2013) 

dienen daarom eerder als hulpmiddel te worden aanzien, en ze zijn aan herziening 
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toe in het licht van de recente bevindingen op de gebieden van genetische en 

epigenetische veranderingen, van de immunologie, de inflammatie, en de 

hersenfunctie. 

Behandeling 
 

De behandeling van CVS blijft een onderwerp van controverse, waarbij – helaas – 

door sommige artsen en therapeuten wordt voorbij gegaan aan het “primum non 

nocere”-principe, en de goedgelovige en vaak radeloze patiënten daarenboven 

worden geconfronteerd met onnodig hoge kosten. Alhoewel enkele hoopgevende 

resultaten werden gerapporteerd, bestaat momenteel geen bewezen curatieve 

therapie.

Causale behandeling kan worden gericht op vermeende virale infectie met behulp 

van langdurige toediening van de antivirale middelen Valganciclovir of Valacyclovir 

die succesvol leek te zijn bij patiënten met een hoge titer van IgG antistoffen tegen 

humaan herpesvirus-6 (T-cell lymphotrophic virus) en Epstein-Barr virus (Kogelnik AM,

et al. 2006; 93. Lerner AM, et al. 2007; Montoya JG, et al. 2013; Henderson TA. 2014). 

Alsnog zijn geen onderzoeken gebeurd met medicatie die gericht is tegen retrovirus 

infectie (De Clercq E. 2003; Oakes B, et al. 2013; Ablashi DV. 2015). Het nut van 

langdurige antibiotische behandeling gericht tegen vermeende Borrelia infectie is 

twijfelachtig (Krupp LB, et al. 2003). 

Aanpassing van de levenswijze, de familiale-, sociale- en werkomgeving is 

noodzakelijk met het oog op het verminderen van stresserende factoren, ten einde 

de “belastbaarheidslimiet” niet te overschrijden. De vaardigheid om te gaan met 

stress (stress management skills) kan worden verbeterd door relaxatie- en 
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meditatietechnieken zoals Zen-yoga, transcendentale meditatie, autogene training 

volgens Schultz (1932), of mindfulness, die in het “westen” werd geïntroduceerd door

Jon Kabat-Zinn (Rimes KA, et al. 2013; Lakhan SE, Schofield KL. 2013).

Organotrope behandeling is gericht is op het onderdrukken van de verstoorde 

immune reactie door depletie van de B-lymfocyten met behulp van herhaalde infusen

van rituximab. Deze behandeling resulteerde in een matige tot belangrijke 

verbetering van de vermoeidheidsklachten bij twee derden van de patiënten (Fluge O,

et al. 2015). Verder multicentrisch onderzoek op een grotere groep patiënten is 

momenteel lopende. 

Immuno-modulatoren, zoals hydroxychloroquine of azathioprine, werden niet 

systematisch uitgetest, doch van rintatolimod behandeling (een Tol-like Receptor-3, 

agonist die interfereert met de productie van Interferon-1; niet verkrijgbaar in België) 

werd een gunstig effect beschreven bij een derde van de patiënten (Strayer DR, et al. 

2012).

Gamma globuline toediening was niet effectief in de behandeling van CVS (Peterson 

PK, et al. 1990; Vollmer-Conna U, et al. 1997), dan wel enigszins succesvol in 

combinatie met antivirale behandeling (Tirelli U, et al. 2013). 

Omdat bij sommige patiënten met CVS een verminderde cortisol antwoord werd 

vastgesteld na stress en een gestoord dag-nacht ritme van de hypothalamo-

hypofyse-bijnier as (Van Den Eede F, et al. 2007; Roberts AD, et al. 2004) werd het effect 

van laag-gedoseerde cortisol substitutietherapie uitgetest. Evenwel was het resultaat 

hiervan beperkt (Tirelli U, et al. 2013), en het weegt niet op tegen de gekende 

potentiële nevenwerkingen (McKenzie R, et al. 1998). Bij verlaagde concentratie van 

dehydroepiandrostronsulfaat in bloed genomen in de voormiddag, kan substitutie 
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worden overwogen met oraal dehydroepiandrosteron (officinaal) in te nemen na het 

ontbijt.

Hypothyreose door ziekte van Hashimoto wordt lege artis behandeld met een 

adequate dosis van thyroxine, soms in combinatie met trijodothyronine. 

Intermittente hoog-gedoseerde intraveneuze corticotherapie is geïnspireerd op de 

behandeling die wordt toegepast bij patiënten lijdend aan chronische inflammatoire 

demyeliniserende polyneuropathie (CIPD)(Klehmet J, et al. 2015), en biedt soelaas 

aan sommige fibromyagie patiënten. 

Symptomatische behandeling bestaat meestal uit de combinatie van een 

antidepressivum (meestal Amitriptyline), met een slaappil, en pijnstillers variërend 

van paracetamol tot opiaten. Na verloop van tijd is deze aanpak niet alleen weinig 

efficiënt gebleken, maar tevens verslavend, en de cognitieve functies kunnen er nog 

sterker door verstoord raken (Painter JT, et al. 2013). 

 Gabapentine en Pregabaline zijn geregistreerd voor de behandeling van  

neuralgische pijn (Painter JT, 2013). Bij sommige fibromyalgie patiënten zijn deze anti-

epileptica vrij efficiënt (Crofford LJ, et al. 2005; Roth T, et al. 2015 ), doch de behandeling

wordt vaak onderbroken wegens nevenwerkingen zoals draai-duizeligheid en 

slaperigheid (Parsons B, et al. 2015). 

De parenterale toediening van hoge dosissen van vitamine B (cyanocobalamine, plus

pyridoxine en thiamine) kan een tijdelijk gunstig effect sorteren, vooral wat betreft de 

vermoeidheidsklachten. 

Complementaire en alternatieve therapie (Cassisi G, et al. 2013) omvat toediening van 

een nutricijn dat een ondersteunend effect kan sorteren (Comhaire 2014). Daarbij 
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wordt gebruik gemaakt van diverse plantextracten, vitaminen (Maric D, et al. 2014), 

mineralen en aminozuren, zoals de combinatie van antioxidantia (astaxanthine) en 

ubiquinone Q10 (Bentler SE, et al. 2005; Cordero MD, et al. 2012), selenomethionine, 

zincpicolinaat), natuurlijke anti-inflammatoire middelen (anthocyanidines), carnitines 

(Owen L, Sunram-Lea SI. 2011; Malaguarnera M. 2012; Nicolson GL. 2014), het extract 

van een fyto-adaptogeen zoals Lepidium meyenii (Panossian A, Wikman G. 2009) of 

Rhodiola rosea (Panossian et al. 2010), en de vitaminen B6, B9 (Lundell K, et al. 2006)

en B12. Deze samenstelling is vrij van nevenwerkingen, en poogt de gevolgen van 

de hyper-immune status en de oxidatieve overbelasting te corrigeren, en de 

mitochondriale functie te ondersteunen (Castro-marrero J, et al. 2015) . Ook poly-

onverzadigde omega 3 vetzuren met lange keten kunnen nuttig zijn voor dit laatste 

(Puri BK, et al. 2004; Kang JX, Weylandt KH. 2008). Het slaappatroon kan soms worden 

verbeterd door gebruik te maken van melatonine (Rondanelli M, et al. 2011;  Scheer FA, 

et al. 20121), dat tevens het pijnstillend effect van amitriptyline blijkt te versterken bij 

fibromyalgie patiënten (De Zanette SA, et al. 2014).   

In geval van zogenaamde “leaky gut” wordt een voedingssupplement gegeven dat is 

samengesteld uit diverse vitaminen, spijsverteringsenzymen, regelaars van de 

zuurtegraad, en substanties die de darmflora zouden optimaliseren. Er is evenwel 

weinig literatuur die het gunstig effect van deze behandeling ondersteunt (Maes en 

Leunis, 2008). Sommige patiënten ondervinden voordeel van de regelmatige inname 

van bier- of bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) dat de intestinale dysbiose 

gunstig kan beïnvloeden. 

Experimentele behandelingen. Momenteel wordt geëxperimenteerd met repetitieve 

transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) (Rossini m, Rossi S, 2007; Lefaucheur 

JP et al. 2014) die met succes wordt aangewend bij therapie-resistente pijnklachten 
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en depressie. In specifieke gevallen kan de neurotransmissie mogelijk worden 

bevorderd door het 4-amino-pyridine, waarvan een batig effect is aangetoond bij 

patiënten met multiple sclerose (Goodman AD en StoneRT, 2013). Het is echter te 

vroeg om enige suggestie te doen omtrent het toepassen van deze 

behandelingsmodaliteiten bij patiënten met myalgische encephalopathie. 

Uiteraard zijn algemene voorschriften aangaande de levensstijl essentieel, zoals 

tabaksverbod, regelmatige dagindeling, evenwichtige voeding, beperking van alcohol

gebruik en voldoende beweging. Over het nut van het toedienen van een probioticum

of een nutricijn gericht op de vermeende “leaky gut” bestaat discussie wegens het 

gebrek aan gecontroleerde studies. Water-aerobics (aqua-gym) wordt door nogal wat

patiënten als heilzaam ervaren. 

De efficiëntie van diverse methoden van behandeling varieert in de literatuur van 

nauwelijks 20% tot 90%, mede afhankelijk van het criterium dat wordt gebruikt om 

het succes te beoordelen (Joyce J, et al. 1997). De combinatie van aanpassing van de

levenswijze en het voedingspatroon, mindfulness, nutricijn gebruik, en water-

aerobics resulteert, in mijn ervaring, bij zowat 4 op 5 patiënten in een voldoende 

verbetering van de  toestand om werkhervatting mogelijk te maken, al is het vaak 

slechts in een halftijdse invulling.

Conclusie  

Steeds meer onderzoek omtrent fibromyalgie/chronischvermoeidheidssyndroom wijst

op een immunologische ontregeling als belangrijkste pathogeen mechanisme. 

Daarom verdient de benaming van deze ziekte “systemic immune disorder” de 

voorkeur. De hypothese die exclusief een “stress adaptatie” en sympathische 
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dysfunctie poneert lijkt voorbijgestreefd, omdat dit slechts een deel van de 

pathogenese zou kunnen verklaren. Aldus zal de zuiver psychosomatische 

benadering weinig baat brengen voor deze patiënten, die zich door deze aanpak 

daarenboven gestigmatiseerd voelen. In afwachting van een (meer) efficiënte 

causale behandeling is individueel aangepaste organotrope en complementaire 

therapie allicht de beste benadering. Daarbij zijn empathisch respect voor de patiënt 

en een veelzijdige invalshoek uiterst belangrijk, zoals dat trouwens het geval moet 

zijn voor iedere medische tussenkomst.     
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Samenvatting

In de pathogenese van het chronisch vermoeiheidssyndroom en de fibromyalgia, ook

wel myalgische encephalomyelitis genoemd, speelt een gestoorde immune reactie 

een doorslaggevende rol. Deze kan het gevolg zijn van problematische stress 

adaptatie, of van een (retro)-virale infectie met ontregeling van de functie van de 

geheugen T-lymfocyten. Chronische inflammatie met overproductie van cytokines en 

zuurstofradicalen leidt tot mitochondriale dysfunctie en zowel musculaire als 

cerebrale verschijnselen en symptomen. 

Causale therapie is gericht op het herstellen van de T-lymfocyten functie. 

Organotrope behandeling beoogt het beïnvloeden van de immune ontregeling, en het

onderdrukken van de inflammatie en de oxidatieve overbelasting. Symptomatische 

therapie doet beroep op antidepressiva, sedativa en pijnstillers. Gezien het chronisch

karakter van de aandoening en de nood aan langdurige behandeling dienen 

middelen met mogelijk schadelijke nevenwerking zoveel als mogelijk te worden 

vermeden. Een aanvaardbaar therapeutisch resultaat, met herstel van een - veelal 

gedeeltelijke – werkwerkhervatting, wordt bekomen door de combinatie van een 

meditatietechniek zoals mindfulness, aanpassing van de levenswijze en het 

voedingspatroon, en toediening van complementaire middelen zoals nutricijnen en 

fytotherapie.  

In het licht van de huidige kennis over de pathogenese verdient het de voorkeur de 

ziekte benoemen als “Systemic Immune Disorder” (SID) eerder dan “Chronisch 

Vermoeiheidssyndroom” (CVS) of Fibromyalgie.
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Summary 

Disorder of the immune reaction plays a pivotal role In the pathogenesis of the 

chronic fatigue syndrome and fibromyalgia, also called myalgic encephalomyelitis. 

The latter can result from stress adaptation, or from a (retro)-viral infection 

deregulating the function of the memory T-lymphocytes. Chronic inflammation with 

overproduction of cytokines and reactive oxygen species cause mitochondrial 

dysfunction with muscular and cerebral signs and symptoms. 

Causal therapy is directed toward restoring the T-cell function. Organotropic 

treatment aims at influencing the disorder of the immune system, and the 

suppression of inflammation and oxidative stress. Symptomatic treatment uses 

antidepressants, sedatives and pain killers.  

In view of the chronic course of the disease and the need for long-term treatment, 

medication with potential harmful side effects should be avoided as much as 

possible. An acceptable therapeutic result, with – albeit commonly partial – work 

capacity is obtained by the combination of meditation, such as mindfulness, 

adaptation of lifestyle and nutrition, and complementary medicine including 

nutriceuticals and phytotherapy. 

Considering the present knowledge on the pathogenesis it is preferable to call this 

disease “Systemic Immune Disorder” (SID) rather than “Chronic Fatigue Syndrome” 

(CFS).
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In een oogopslag

Het chronisch vermoeiheidssyndroom is het gevolg van ontregeling van de werking 

van de geheugen T-lymfocyten en het immuun systeem, met chronische inflammatie 

en oxidatieve overbelasting voor gevolg. De behandeling moet zich richten op de 

pathogenese eerder dan op de verschijnselen en de symptomen van de ziekte. 
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