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De WakeUp Call Beweging vzw is lid van het Vlaams Patiëntenplatform en is lid van het #Meaction netwerk.
Daarnaast onderhouden wij goede contacten met het team van de ME Global Chronicle, MEGids en de
Nederlandse ME/cvsvereniging.
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Voorwoord

Geachte leden,
Geachte sympathisanten,
Synchroon met de start van het nieuwe schooljaar zijn ook de medewerkers van de WUCB
opnieuw in actie geschoten. Dat konden jullie reeds merken aan een aantal oproepen die
we recent verspreidden rond de actie van Millions Missing en de komst van Marathon Mike
naar Brussel op 2 oktober. (Meer hierover in deze nieuwsbrief)
Op basis van een enquête die we recent gehouden hebben heeft het bestuur van de
WUCB beslist een screening te organiseren over de ME/CVS documentaire 'Forgotten
Plague'. De documentaire zal te zien zijn tijdens de vierde en laatste campagneshow van
'stop CVS' die doorgaat in het Cultuurcentrum van Merksem op 15 oktober 2016.
De mensen die in de enquête hebben aangegeven dat ze interesse hebben voor het
zien van de documentaire verzoeken we vriendelijk om ook effectief in te schrijven
voor deze avond.
Reserveren kan op het nr 0485/91.79.57 of door te mailen naar
wucb.provincieantwerpen@yahoo.com De inkom bedraagt 10€
Alle info over deze avond vind je op het einde van deze nieuwsbrief onder de rubriek
'activiteitenkalender' alsook op de WUCB website of op de website van 'stop cvs'
www.stopcvs.be

Oproep tot financiële steun.
De WUCB tracht als patiëntenbelangenorganisatie voortdurend initiatieven te organiseren
waarmee we in eerste instantie wensen te sensibiliseren omtrent de ernst en de gevolgen
van ME/CVS. Onze campagne 'stop cvs' is daar een mooi voorbeeld van. In 2015 konden
wij rekenen op een totaal van 4024€ aan giften waardoor wij net in staat waren alle kosten
te betalen die het opzetten van onze campagne en het organiseren van infoavonden met
zich meebracht. (zie jaarrekening 2015) http://wucb.be/pdf/WUCB2015jaarrekening.pdf
Voor 2016 hebben wij echter nog maar 130€ aan giften ontvangen. Dat betekent dat wij
een ernstig risico lopen om het jaar te eindigen met een negatief saldo, indien er geen
kentering komt zien wij ons mogelijks genoodzaakt onze activiteiten stop te zetten.
Bij deze doen wij dan ook een hoogdringende en hartelijke oproep aan al onze
sympathisanten om de WUCB een financieel duwtje in de rug te geven zodat wij met een
gerust hart onze inspanningen kunnen verderzetten.
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Alle giften  groot en klein  zijn dan ook van harte welkom.

Een financiële gift overmaken kan op het WUCB rekening nr: BE67 9731 2770 5887
BIC:ARSPBE22 met de vermelding ‘gift stop cvs’.

De WakeUp Call Beweging vzw verbindt er zich toe op een ethische manier om te gaan
met de inkomsten van het fonds ‘stop cvs’. De jaarrekeningen van onze vzw worden
gepubliceerd op onze website.
We hopen dat onze oproep warm wordt onthaald.
Verder in deze nieuwsbrief tal van belangrijk ME nieuws dat de voorbije maanden de
revue passeerde. We delen het graag met jullie.
We wensen jullie veel leesplezier.
Het WUCBbestuur.
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Update WUCBactiviteiten


augustus 2016

Millions Missing Belgium is een feit!
#MillionsMissing is gewijd aan miljoenen patiënten met Myalgische Encefalomyelitis (ME) (door
artsen vaak ten onrechte Chronisch Vermoeidheidssyndroom genoemd) die hun werk, scholen,
sociale levens en families moeten missen door de invaliderende symptomen van de ziekte.
Tegelijkertijd missen er miljoenen euro’s van subsidies voor onderzoek en klinische educatie die
ME zou moeten ontvangen. En miljoenen dokters over de hele wereld missen de juiste training om
patiënten te diagnosticeren en te helpen.
Op 25 mei 2016 organiseerde #MEAction een wereldwijde actiedag voor gelijkheid voor ME.
MEpatiënten, belangenbehartigers, zorgverleners en bondgenoten voegden zich allen bij een
protest tegen het gebrek aan overheidssubsidies voor onderzoek, klinische studies en voorlichting
van medici en van het publiek, dat ervoor zorgt dat de MEpatiënten geen ondersteuning hebben.
http://millionsmissing.meaction.net/
http://www.meaction.net/2016/06/21/jointhemillionsmissinground2/

Een lid van de WakeUp Call Beweging vzw heeft zich geëngageerd om een Facebook en Twitter
pagina op te richten ten bate van de wereldwijde ME (Myalgische Encephalomeylitis) protestactie
Millions Missing. (Een initiatief van #MEaction.net)
Heb je een Facebook en/of Twitteraccount deel dan zoveel mogelijk de pagina's met vrienden en
familie om meer bekendheid te geven aan de globale en grootschalige protestactie Millions
Missing.
Facebook: https://www.facebook.com/millionsmissingbelgium
Twitter: https://twitter.com/MMBelgium
Eventuele vragen kunnen per mail gericht worden aan i nfo@millionsmissing.be


18 augustus 2016
Omdat er te weinig tijd was voor een grondige voorbereiding van een protestactie in België,
besliste het WUCBbestuur om dit jaar via Millions Missing Belgium de p
 rotestactie in Nederland
(Den Haag) te ondersteunen.
WUCB overweegt om volgend jaar een actie in Brussel te organiseren en/of te ondersteunen.
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De ondersteuning van de actie in Nederland gebeurde op de volgende manieren:
●

●

Door schoenen op te sturen naar de actievoerders in Nederland of een tekst met een
persoonlijk getuigenis. Het antwoord op de vraag: “Wat mis je het meest?” vormt de kern
van het etiket dat op een paar schoenen aangebracht wordt.
De WUCB peilde bij haar leden of er voldoende interesse was om een bus in te leggen
naar Den Haag. Door een gebrek aan interesse (slechts 2 personen namen deel aan de
enquête) heeft de WUCB beslist geen bus te huren.


27 september 2016
De protestactie vindt plaats op 'Plein Den Haag', in het centrum van Den Haag dichtbij het
Binnenhof (regering en parlement).

Ook in tal van andere steden wordt actie gevoerd. De eerste ronde kwam uit op 100 000
vermeldingen in de sociale media en 38 000 handtekeningen op petities.

De eerste actie vond wereldwijd plaats in 13 steden.
De tweede actie in meer dan 20 steden of gebieden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

in Afrika
in Amerika (Atlanta, Chicago, Dallas, L
 ansing, Michigan, M
 orristown (NJ), Pittsburgh, N
 ew
York, San Francisco, Washington DC)
in UK (Belfast, Bristol, Cardiff, London, M
 anchester, N
 ottingham, Oxford)
Canada
in Duitsland (Hamburg)
Nederland (Den Haag)
NieuwZeeland
Noorwegen (Oslo)
Zweden
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Cvsbeleid in België

Wij zijn nog steeds aan het wachten op een antwoord van Minister De Block naar aanleiding van
onze open brief van 22 juni 2016.
http://www.wakeupcallbeweging.be/politiek/brievenaanhetbeleid

2016 juliseptember

6

4

Wetenschap (artikels/publicaties)

Australische studie naar metaboloom bij jonge vrouwen met ME/cvs
In Melbourne, Australië onderzocht een studie met 34 patiënten en 25 controles het
energiemetabolisme, chronische immuunactivatie en problemen met oxidatieve stress bij
ME/cvspatiënten (Canadese Consensus Criteria). De studie vond significante verschillen in
metabolieten en stelde een nieuwe marker voor: nachtelijke opeenhoping van allantoïne in
de urine.
Studies naar het metabolisme en CVS suggereren onregelmatigheden in het energiemetabolisme,
aminozuurmetabolisme, nucleotidemetabolisme, stikstofmetabolisme, hormonaal metabolisme en
het metabolisme van oxidatieve stress. De overweldigende hoeveelheid bewijs suggereert een
oxidatieve omgeving met het minimale gebruik van mitochondriën voor efficiënte energieproductie.
Dit is gekoppeld aan een verminderde uitscheiding van aminozuren en stikstof in het algemeen.
“Onze waarnemingen van een milde hyperglykemische toestand en inhibitie van glycolyse zijn
consistent met de hypothese dat chronische aangeboren activatie van het immuunsysteem en
oxidatieve stress ten grondslag zouden kunnen liggen aan ME/cvs.”
Bron: http://www.megids.net/moduleME_CVS_docsviewpubtid1pid1628.html
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Vlaams Patiëntenplatform

tot 18 september: oproep tot deelname enquête
Het elektronisch delen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners roept vaak vragen op.
“Wie heeft er toegang tot (onderdelen van) mijn elektronisch patiëntendossier?”, is een vraag die
het Vlaams Patiëntenplatform regelmatig hoort van patiënten. Aangezien de Belgische
gezondheidszorg volop inzet op informatisering wordt deze vraag steeds belangrijker. Een verdere
informatisering van de gezondheidszorg wil er voor zorgen dat zorgverleners op een beveiligde
manier meer en vaker gegevens van patiënten met elkaar kunnen delen. Zo wenst men onder
andere de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren.
Een debat over welke zorgverlener welk soort gezondheidsgegevens mag inzien, dringt zich in
deze context dan ook op. Bijvoorbeeld:
●
●
●

Heeft een apotheker nood aan resultaten van bloedonderzoeken?
Moet een kinesitherapeut standaard toegang krijgen tot resultaten van medische
beeldvorming?
Mag een tandarts weten welke gezondheidsproblemen je in het verleden kende?

Dergelijke vragen zullen weldra op beleidsniveau besproken worden.
Het Vlaams Patiëntenplatform wil graag weten wat de mening van de patiënt is in dit debat.
Vandaar dat wij een bevraging over het onderwerp opstelden.
Je kan de bevraging terugvinden via volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/SMMFBQX
De vragenlijst kon tot en met 18 september 2016 worden ingevuld.
Wij hopen een groot aantal patiënten te bereiken om zo een onderbouwd patiëntenstandpunt te
kunnen bepalen. Alvast bedankt voor jullie hulp daarbij!
Wie meer inlichtingen over de bevraging wenst, kan terecht bij:
Roel Heijlen
Projectverantwoordelijke verzekeringen, ehealth en patiëntveiligheid
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26
roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be
2016 juliseptember
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In het nieuws

2 oktober 2016

Marathon Mike loopt in Brussel 8ste van zijn 28 marathons t.v.v. ME

Lees het fantastische verhaal (zie link) van een nietsportman die het engagement aanging om 28
marathons te lopen (in iedere EUlidstaat 1) en zodoende de aandacht te vestigen op de noodzaak
van meer wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte ME.
Steun Marathon Mike en het wetenschappelijk onderzoek naar ME door een gift over te maken via
onderstaande link:
https://www.justgiving.com/fundraising/mikeseumarathons
Volg de topprestatie van Marathon Mike op:
http://www.mikeseumarathons.eu
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ME/cvs internationaal

16 augustus 2016
Rechtbank eist vrijgave van de gegevens van de PACEstudie naar CGT en GET voor
ME/CVS
Een rechtscollege heeft de Queen Mary University of London (QMUL) bevolen om de
geanonimiseerde data van de PACEtrial vrij te geven aan Mr. Alem Matthees, een patiënt die
erom verzocht heeft. De uitspraak heeft belangrijke implicaties voor CVSpatiënten in zowel het
Verenigd Koninkrijk als wereldwijd.
Het resultaat van David tegen Goliath vormt de eerste geslaagde poging om de claims van de
PACEauteurs tegen te gaan – die voor veel wetenschappers en duizenden patiënten uiterst
twijfelachtig zijn – dat de PACEstudie aantoonde dat graduele oefentherapie en cognitieve
gedragstherapie doeltreffende behandelingen zijn voor CVS.
Mr. Tom Kindlon, een patiënt die kritiek op de PACEstudie gepubliceerd heeft in medische
tijdschriften, zei: “Dit is een enorme overwinning voor de patiënten, die het recht hebben om het
bewijs voor de behandelingen die hun leven beïnvloeden, te onderzoeken. Ik verwacht dat het
herstelpercentage slechts een kleine fractie zal zijn van hetgeen zij geclaimd hebben, omwille van
de drastische veranderingen die zij aan de criteria aangebracht hebben.”
Trevor Butterworth, de directeur van Sense About Science USA, zei in reactie op het nieuws, “De
PACEstudie is een breuklijn tussen de manier waarop we geneeskunde beoefenden (geheim,
gezellig) en de manier we geneeskunde zouden moeten beoefenen (transparant, waarbij kennis
gedeeld wordt).”

Bron: http://www.megids.net/moduleME_CVS_docsviewpubtid1pid1626.html

Amerikaans Agentschap voor Gezondheidsonderzoek en Kwaliteit concludeert: GET
is nutteloos, CGT is ineffectief voor ME/cvspatiënten
In antwoord op verzoeken door de Amerikaanse patiëntenorganisaties en belangenbehartigers,
heeft het Amerikaanse Agentschap voor Gezondheidsonderzoek en –kwaliteit (AHRQ) een
Addendum toegevoegd aan hun bewijsreview over ME/CVS uit 2014.
Dit addendum degradeert de conclusies van de doeltreffendheid van cognitieve gedragstherapie
(CGT) en graduele oefentherapie (GET), en dit heeft enorme implicaties voor medisch onderwijs
en behandelingsaanbevelingen.
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Hoe moet het nu verder?
Het Addendum komt dus tot de vernietigende conclusie dat er geen bewijs is dat cognitieve
gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie (GET) effectieve behandelingen zijn voor ME of
ME/CVSpatiënten.
CGT en GET blijven nochthans vandaag nog steeds de meest voorkomende
behandelingsaanbevelingen via de reguliere “evidencebased” medische voorlichting.
Aanbevelingen voor CGT en GET zijn rechtstreeks gebaseerd op studies op basis van
Oxfordstudies zoals PACE, of onrechtstreeks via bewijsreviews zoals AHRQ en Cochrane die
Oxfordstudies zwaar lieten doorwegen. Tegelijkertijd hebben deze behandelingsaanbevelingen
talrijke patiëntenenquêtes genegeerd die de schadelijke gevolgen van CGT en GET gerapporteerd
hebben. Het daaruit voortvloeiende medisch onderwijs, inclusief dat van CDC en de belangrijkste
aanbieders van medische voorlichting zoals UpToDate, verwarren medische zorgverleners over de
aard van de ziekte en brengen patiënten behoorlijk in gevaar door ongeschikte behandeling.
Aanbevelingen voor CGT en GET zijn zo alomtegenwoordig geworden dat ze ook terug te vinden
zijn in de opleidingsprogramma’s van medische genootschappen. De American Academy of Family
Physicians bracht in 2016 een evaluatie van de behoeften voor onderwijs van leden die
specificeerde dat CGT en GET “vermoeidheid, arbeidsparticipatie en maatschappelijk
functioneren, angst, en postexertionele malaise verbeterde”, en riep de behoefte uit voor meer
opleiding van artsen in het gebruik van oefentherapieën.
Aangezien er geen bewijs is dat CGT en GET doeltreffende behandelingen zijn voor ME/cvs,
kunnen deze behandelingen niet langer aanbevolen worden.
Als de CDC (Centrum voor Ziektecontrole en Preventie) en anderen volharden in het doen van
aanbevelingen waarvoor er geen bewijs van effectiviteit bestaat bij ME/CVSpatiënten, zal het niet
alleen verder verwarring zaaien, maar ook patiënten in gevaar brengen.
Een dergelijke onwetenschappelijke aanbeveling gaat in tegen de principes van e
 videncebased
medicine en wordt niet geaccepteerd bij andere ziekten. Het zal ook hier niet getolereerd worden.
© Occupy ME. Vertaling Zuiderzon, redactie Abby, MEgids.
Bron: http://www.megids.net/moduleME_CVS_docsviewpubtid1pid1631.html
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Varia

29 juli 2016
Als de pijn te veel wordt …

Voor Tom Jarrett, gehuwd en vader van 2 zonen, werd de jarenlange pijn te veel. Sinds 2014 en
zolang hij kon, ondersteunde hij MEadvocacy bij acties die aandacht vroegen om ME/cvs ernstig te
onderzoeken.
Toen de pijn verergerde en een behandeling door een andere dokter niet hielp, stapte hij uit het
leven. De begrafenisplechtigheid vond plaats in Zionsville (Indiana).
Bron:
http://www.meadvocacy.org/tom_jarrett?utm_campaign=tomjarrett&utm_medium=email&utm_sour
ce=meadvocacy
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Petities

Teken de petitie tegen graduele oefentherapie!

Magenta is een Britse test van graduele oefentherapie bij kinderen van 8 tot 17 jaar.
Honderden volwassen patiënten hebben schade gemeld van deze therapie. Veel vooraanstaande
wetenschappers en journalisten beweren dat er geen correlatie bestaat tussen de deelname aan
GET en herstel.
De meeste ouders en verzorgers die hun kinderen inschrijven voor de proef worden niet voldoende
geïnformeerd over de mogelijke schade.
Door deze petitie te tekenen kunt u helpen om de klinische proeven met graduele oefentherapie
voor ME/cvspatiënten te stoppen en de aandacht te trekken van de Britse regering, de media en
de gezondheidsautoriteiten over de hele wereld.

http://www.meaction.net/2016/09/12/ukandglobalpetitionitstimetostopgettrialsformecfs/
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10 Patiënten aan het woord
Antwoord op de vraag: “Wat mis je het meest?” bij de actie Millions Missing in Amerika en in Den
Haag

Maria (59 jaar, uit België, ziek sinds 1994)

Luc (59 jaar, getrouwd met Maria sinds 1983)

“Dit zijn mijn schoenen van weleer
Dansen doen zij niet meer
Ze zitten al jaren in de doos
‘t Is niet dat ik daarvoor koos,
want ik verlang nog altijd naar de dag
dat ik weer als vroeger bewegen mag.”

“Dit zijn de schoenen van mijn vrouw
Jarenlang volgden zij haar trouw
bij het sporten en de dans.
Ze wachten op een nieuwe kans,
maar die komt al jaren niet
omdat de conditie haar verliet.”

Wat mis ik het meest?
Gezond zijn en genieten zonder pijn.

Wat mis ik het meest?
Haar onbezorgde lach.
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Millions Missing Holland op Facebook: “De Google doodle, erg toepasselijk....”

Eddy (België) op Facebook: “Even wandelen met de honden, dat gaat niet meer.”

Brigitte deelt een cartoon op Facebook
“Een ontmoeting van een half uurtje met vrienden. / De volgende paar dagen …”
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Lindy op Facebook
Op 25 mei 2016 was er de wereldwijde actie van Millions Missing en stuurde Lindy 1 enkele tweet,
omdat dat het enige was dat zij kon bijdragen aan die actie:
"ME/cvs sinds 1985. Vandaag te ziek om deel te nemen aan #MillionsMissing op Twitter  slechts
één tweet. Mijn leven is geen 'leven', het is een levende dood".

Trine op Facebook (51 jaar, Akershus, Noorwegen, ziek sinds 2006)
"Ik mis het leven"
.

Marie Lynette (Riglo 35 SingerSongwriter uit Engeland)
Kan je je voorstellen hoe het voelt om op een dag wakker te worden en nooit meer de hele nacht
te kunnen dansen? 10 jaar later nog steeds aan het wachten op een genezing die misschien nooit
komt, te wijten aan een gebrek aan fondsen voor biomedisch onderzoek?
#MillionsMissing, hier zijn mijn dansschoenen.
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11 Activiteitenkalender
Maand oktober
Zaterdag 15 oktober 2016 om 19 uur
Slotshow campagne 'stop de diagnose cvs' in het Cultureel Centrum van Merksem,
Nieuwdreef 135, 2170 Merksem.
Programma:
●
●
●
●
●

uitleg over de campagne (30’)
optreden van Thomas Smith (30’).
pauze
Amerikaanse ME/cvsdocumentaire 'Forgotten plague'
gelegenheid voor lotgenotencontact in de foyer van het
Cultuurcentrum (tot max. 23 uur)

Reserveren kan op het nr 0485/91.79.57 of door te mailen
naar wucb.provincieantwerpen@yahoo.com De inkom
bedraagt 10€
Vrijdag 28 oktober 2016
Infoavond cvs
WUCB te gast bij Samana (Ziekenzorg) afdelingen Balegem/Oosterzele/Scheldewindeke
Parochiecentrum, Poststraat 48 a te 9860 BALEGEM (Oosterzele), nabij station.
Aanvang 19.30 uur. Gratis inkom.
Meer info: luc.de.rocker@scarlet.be

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