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

Beste leden,
Beste sympathisanten,
Het jaar loopt alweer op zijn eind maar alvorens we het vuurwerk aansteken en we het
glas heffen op het nieuwe jaar bezorgen we u nog graag een editie van onze WUCB
nieuwsbrief.
In deze editie o.a. een update over de cvs-hoorzitting van 2014 alsook enige info over
het 'End ME/CFS Project' van het toonaangevende 'Open Medicine Foundation' met Dr.
Ronald W. Davis (USA). We vragen ook nogmaals jullie aandacht voor de Omega petitie
van ME advocacy.org (UK) waarmee men een halt wenst toe te roepen aan de zoveelste
zinloze studie over het nut van cognitieve gedragstherapie bij cvs.
2016 was een jaar met heel wat onheilspellende berichtgeving in de media voor mensen
die chronisch ziek zijn. De plannen van de regering om langdurig zieken opnieuw richting
arbeidsmarkt te sturen zadelen heel wat patiënten op met een bang hart. Maar terugkeer
naar de arbeidsmarkt zal uiteindelijk (mede onder druk van de vakbonden) dan toch
op basis van vrijwillige keuze gebeuren. Gelukkig maar, al betekent dat natuurlijk niet
dat we als chronisch zieken nu op rozen zitten. De praktijk toont nog steeds met regelmaat
van de klok aan dat het voor een ME/cvs-patiënt, alsook voor patiënten met fibromyalgie,
vaak geen sinecure is om met deze diagnose(s) een erkenning als arbeidsongeschikte te
bekomen en/of te behouden.
Heden ten dage is menig arts jammer genoeg nog steeds doordrongen van het idee dat
CVS en fibromyalgie modeverschijnselen zijn en al zeker geen ziekten zijn die een
langdurige afwezigheid op de werkvloer rechtvaardigen. Maar hoe kan het ook anders
wanneer voor de ernstig invaliderende aandoeningen die cvs en/of fibromyalgie vaak zijn,
onze overheid zich beperkt tot éénmalige terugbetaling van 18 beurten cognitieve
gedragstherapie (CGT) en recent nu ook nog slechts éénmalig 18 beurten kinesitherapie
(i.p.v. 60) met het oog op succesvolle revalidatie en re-integratie. Een overheid die met
zulk een ontoereikend therapieaanbod komt aandraven en geen oog heeft voor de
lijdensweg van de vele duizenden patiënten geeft eigenlijk te verstaan dat ze cvs en
fibromyalgie niet ernstig nemen.
Met deze wetenschap in het achterhoofd weten we dat er nog een lange weg te gaan is in
de strijd voor erkenning van onze ziekten. Vechten voor die erkenning blijft het
hoofddoel van de Wake-Up Call Beweging vzw en samen met ons is dit het doel van
ontelbaar veel patiënten wereldwijd. U herinnert zich wellicht nog de globale acties van
Millions Missing dit jaar. http://millionsmissing.org/
Er worden nu reeds plannen gemaakt voor een derde ronde van deze wereldwijde
protestactie. Deze keer kan België niet achterop blijven en is het een absolute noodzaak
om de actie van Millions Missing in Brussel een gezicht te geven. Wij hopen in 2017
dan ook te kunnen rekenen op de nodige steun en het enthousiasme onder de patiënten
om dit te realiseren.
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Wie zijn steentje wil bijdragen bij de voorbereidingen van de Millions Missing actie ( ronde
3) kan hiervoor mailen naar: info@millionsmissing.be
Alle hulp is bijzonder welkom en iedereen kan bijdragen op basis van eigen talenten!
Ook onze campagne 'Stop CVS' kan nog steeds alle aandacht gebruiken.
De campagnewebsite www.stopcvs.be werd ondertussen door 13 000 mensen bezocht
maar het is belangrijk dat jullie af en toe (wekelijks/maandelijks) de website van 'Stop cvs'
heel even bezoeken zodat we hoog in ranking blijven staan in Google search. Op die
manier blijven we nieuwe mensen bereiken die op het internet zoeken onder de term CVS.
Ook de postings op de fb-pagina van 'stop de diagnose CVS' mogen nog steeds bij de
vleet gedeeld worden op Facebook.
https://www.facebook.com/stopdediagnosecvs/?fref=ts
Tot slot willen wij iedereen bedanken die de WUCB in 2016 (financieel) gesteund
heeft, met een bijzonder dankwoord voor Matthias Van Leeuwe, Kris Lambrecht en
Dominique De Buysscher, Liesbet De Wit, Hilde M. uit Deurne en de mensen van
'Basisschool Parkschool Ieperman uit Wilrijk' die ter gelegenheid van Music for Life een
actie op touw hebben gezet ten voordele van de Wake-Up Call Beweging vzw.
Daar worden wij heel warm van. Bedankt lieve mensen!!!
Dan wensen wij u tot slot een gezellig oudjaar en een opperbeste gezondheid voor 2017.
Vanwege het voltallige WUCB-team.
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Onze dappere actievoerders en hun acties ter gelegenheid van Music for Life 2016!
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Update WUCB-activiteiten

15 oktober 2016 (slotshow campagne ‘Stop CVS’)
Op 15 oktober 2016 vond de vierde en laatste show plaats van de campagne 'Stop de diagnose
CVS'.
Het werd alweer een boeiende avond in het Cultuurcentrum van Merksem.
Naast het in de kijker zetten van de campagne 'Stop CVS' en de hierbij horende informatie zoals
'wat is cvs' en 'wat te doen bij cvs' werd het programma deze keer afgesloten met de vertoning van
de Amerikaanse ME/cvs-documentaire Forgotten Plague.
Thomas Smith langs zijn kant zorgde voor een spetterend gastoptreden.
Via het fonds 'Stop CVS’' werd naderhand een gift van € 257 overgemaakt aan de Blue Ribbon
Foundation. Dit als tegenprestatie voor de toestemming die we verkregen voor de vertoning van
Forgotten Plague in België.
Ook in 2017 blijft 'Stop CVS' actueel en blijven we de campagne onder de aandacht brengen.
Ieder van jullie kan ons daarbij nog steeds helpen door regelmatig onze postings op Facebook te
delen op je eigen fb-profiel.
Wil je weten wat te doen bij cvs -> Ga naar www.stopcvs.be
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Sfeerbeelden van de avond. (Met dank aan Eddy Keuninckx voor het prachtige beeldmateriaal)
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27 september 2016 (actie van onze Noorderburen)

De protestactie vond plaats op 'Plein Den Haag', in het centrum van Den Haag dichtbij het
Binnenhof (regering en parlement).
Ook enkele Vlaamse boodschappen te midden van de 1000 paar schoenen als stille getuigen van
door ME gemiste personen. (foto ANP)

Meer info:
http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/schoenen-als-stille-getuigen-van-een-slopende-ziekte-1.1130544
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28 oktober 2016
De infoavond op 28 oktober in het parochiaal centrum van Balegem over
ME/CVS/fibromyalgie, een organisatie van de 3 plaatselijke kernen van Samana (het
vroegere Ziekenzorg), kende een succesvolle opkomst. Professor Comhaire verving
WUCB-woordvoerder en ervaringsdeskundige Gunther De Bock, die op het laatste
moment moest afzeggen wegens gezondheidsproblemen.
De professor zorgde voor een duidelijke en zeer up-to-date wetenschappelijke
uiteenzetting over deze invaliderende aandoening die het gevolg is van een grondige
ontregeling van het immuunsysteem. Naast een nauwkeurige omschrijving van de
begrippen ME en CVS, kwamen ook de mogelijke oorzaken en behandelingen met
niet-schadelijke middelen aan bod.
De geslaagde avond sloot af met 10 tips om gesprekken met patiënten aan te gaan en
een vragenronde.

Professor Comhaire boeit zijn publiek met wetenschappelijke info over ME/cvs.
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Eventjes pauzeren na een grondige uiteenzetting ...

3

Cvs-beleid in België

Hoe zit het nog met het hoogwaardige debat en de zeer goede bedoelingen van de Commissie
Volksgezondheid om iets aan de situatie van cvs-patiënten te doen?
Video: Hoorzitting over CVS verstoord door protestactie
2 jaar later - gewikt en gewogen: Cvs-hoorzitting van 2014 – veel blabla, weinig boem boem…
Maya Detiège: 'Wij trachten hier als Parlement het debat op te tillen tot een serieus niveau
om zo iets voor al die mensen te doen …'
U herinnert het zich misschien nog? Op 19 maart 2014 werd onder leiding van Maya Detiège
(sp.a) in de Commissie Volksgezondheid een hoorzitting gehouden aangaande de problematiek
van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom.
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De WUCB had er drie jaar lang voor geijverd om die hoorzitting op de agenda te krijgen, de
Directeur-Generaal van het RIZIV, de heer Ri De Ridder, had hiervoor zelfs (na een onderhoud
met de WUCB in 2013) de belofte gedaan om een hoorzitting aan te bevelen bij de Minister van
Volksgezondheid. Maar wanneer bleek dat de hoorzitting niet openstond voor alle (medische)
strekkingen en de cvs-verenigingen er niet uit eigen naam mochten spreken, was het voor de
mensen bij de WUCB overduidelijk dat deze hoorzitting niet in het belang van de patiënten stond.
Deze hoorzitting was simpelweg een schijnvertoning, niet meer en niet minder dan een onderdeel
van een politieke constructie van een aantal partijen met het oog op electoraal gewin bij de
aankomende verkiezingen van mei 2014. De patiënten werden hierbij voorgelogen dat hun
moeilijke levensomstandigheden en hun ziekte ernstig genomen werden en dat men iets aan de
situatie wou doen.

Twee jaar na datum is het ondertussen duidelijk geworden dat de bezorgdheid – die de
Commissie ogenschijnlijk uitte ten aanzien van de moeilijke levensomstandigheden van
cvs-patiënten – niet meer dan een ingeoefend toneeltje was.
In plaats van met alle betrokken spelers een pluralistisch debat te voeren over de belangrijkste
knelpunten aangaande CVS, koos de Commissie ervoor een aantal spelers monddood te maken
en haar eigen agenda door te voeren met behulp van een selectief uitgekozen clubje van artsen
die allen aanhanger zijn van de bio-psychosociale school. De acteurs van het toneelstuk waren
zorgvuldig gekozen. De meest ondemocratische zet die de Commissie vervolgens deed, was het
‘NIET OP DE AGENDA PLAATSEN’ van een petitie over CVS met 18 369 handtekeningen die
door leden van de WUCB waren verzameld.

Begrijpe wie begrijpen kan.
a. Ging deze hoorzitting dan niet over CVS?
b. Waren de vragen uit de petitie (verzoekschrift ‘erkenning en betere geneeskunde door
onderzoek’ nr 4/2012-2013) dan niet uiterst relevant?
http://www.wakeupcallbeweging.be/pdf/petitie_erkenning.pdf
c. Verdienden de patiënten het niet om hun petitie behandeld te zien worden?

Heeft de hoorzitting over CVS ons überhaupt iets opgeleverd?

1. De vraag van alle cvs-verenigingen om de verdere financiering van de huidige cvs-centra stop te
zetten wegens inefficiënt, wordt tot op heden straal genegeerd.
2. Er bestaan nog steeds geen gespecialiseerde centra waar ME/cvs benaderd wordt als een
biomedische ziekte.
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3. Er worden nog steeds geen budgetten uitgetrokken voor gedegen biomedisch onderzoek naar
ME/cvs zoals dat bijvoorbeeld in Noorwegen gebeurt (Rituximab).
4. CGT (Cognitieve gedragstherapie) en GET (Graded exercise therapy) worden nog steeds
aanbevolen als Evidence Based Therapie ondanks het feit dat de Amerikaanse toezichthouder op
de Evidence Based Practice (AHRQ) deze behandelingen heeft gedevalueerd en onvoldoende
bewezen acht.
5. Patiënten met CVS die arbeidsongeschikt zijn, worden nog steeds met willekeur geschorst van
de invaliditeit.
6. CVS wordt binnen onze gezondheidszorg nog steeds aanzien als een somatoforme stoornis
(een psychische aandoening met lichamelijke klachten), wat het niet is!!!
7. Zowel het RIZIV als de Minister van Volksgezondheid weigeren in te gaan op het verzoek om de
diagnostiek bij CVS op te waarderen door de invoering van een biomedisch paspoort.
8. Als klap op de vuurpijl ziet huidig Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (na al het
voorgaande) geen enkele reden om het cvs-beleid bij te sturen.
http://wucb.be/pdf/OpenBriefAanMinDeBlock2016.pdf

Dat is wat het Parlement bedoelt met het ernstig nemen van de moeilijke
levensomstandigheden van cvs-patiënten en met het cvs-debat op een serieus niveau tillen.

Godzijdank Maya zijn er nog patiënten die durven zeggen waar het op staat en die voor hun
rechten durven opkomen, zelfs als dat moet gebeuren in de Commissie Volksgezondheid.
De WUCB is dan ook niet voor niks aanhanger van M
 eaction.net en hun campagne M
 illions
Missing.
http://www.meaction.net/
http://millionsmissing.org/
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Wetenschap (artikels/publicaties)

End ME/CFS Project (Project: stop ME/cvs)
http://www.openmedicinefoundation.org/the-end-mecfs-project/
Onder leiding van de wereldberoemde geneticus Ronald W. Davis, PhD, heeft O
 pen Medicine
Foundation top experts uit verschillende vakgebieden samengebracht voor een gedurfd en nieuw
gezamenlijk onderzoek dat het geheim van ME/cvs moet ontsluiten. De eerste doelstelling: een
diagnostische biomarker vinden.
“We verwachten dat de studie het begrip van de ziekte zal verhogen op moleculair niveau, dat we
naast diagnostische markers , effectieve behandelingen, genezing en doeltreffende
preventiestrategieën zullen vinden. In de beste wetenschappelijke laboratoria zal fundamenteel
onderzoek worden uitgevoerd. ME/cvs-artsen zullen hun grondige kennis van de ziekte aanbieden
en klinische proeven uitvoeren. We zullen samenwerken totdat antwoorden worden gevonden.”
Ronald W. Davis, PhD, een wereldberoemde geneticus en vader van een zoon met ME/cvs, leidt
de groep. Drie Nobelprijswinnaars en andere zeer ervaren wetenschappers zijn leden van het
ME/cvs Wetenschappelijk Adviescomité, dat bepaalt welke studies worden uitgevoerd in dit
project.
Enkele wetenschappers uit het Adviescomité brengen inspiratie mee uit andere succesverhalen:
James D. Watson uit het Human Genome Project en Ronald G. Tompkins uit het Consortium dat
de gevolgen van ontstekingen op mensen onderzoekt.
Geld voor dit project komt van (uw?) subsidies en donaties. Richtprijs per jaar: 5 miljoen dollar.
Linda Tannenbaum, CEO/voorzitster van Open Medicine
Foundation en Ronald W. Davis, leider van het
onderzoeksproject. Zij hebben respectievelijk een dochter en
een zoon met ME/cvs.
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Verminderde hartprestatie bij ME/CVS staat in verband met
bloedvolume, niet deconditionering
Door de jaren heen hebben een aantal
rapporten in de wetenschappelijke
literatuur gewezen op de aanwezigheid van
afwijkingen van hartfunctie (cardiaal) in
ME/cvs. Een studie uit 2006 bijvoorbeeld
heeft gevonden dat ME/cvs-patiënten een
relatief kort QT-interval (meting van de
elektrische cyclus van het hart) hebben in
vergelijking met gezonde mensen. Ook in
2009 meldden Japanse onderzoekers
cardiale disfunctie met lage cardiale output
in sommige Oosterse patiënten, en een
ander onderzoek vond dat de cardiale
functie verminderd was.
In onderzoeken is dus aangetoond dat er ‘bio-energetische afwijkingen’ te vinden zijn in zowel de
hartspier als in de skeletspieren van ME/cvs-patiënten, dat de harten van ME/cvs-patiënten harder
moesten werken tijdens langdurig staan dan bij gezonde mensen en dat hun hartspier er langer
over deed om te ontspannen.
Bevindingen met behulp van hypermoderne MRI bevestigen de aanwezigheid van hartafwijkingen
bij mensen met ME/cvs. Het blijft echter onbekend of die veroorzaakt worden door ME/cvs en de
gevolgen daarvan op zich of, dat bijvoorbeeld een (voorafbestaand) verminderd hartvolume
mensen gevoeliger kan maken voor de ontwikkeling van de ziekte.
Meer info daarover via deze link:
http://www.me-gids.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-1635.html?utm_source=phplist12&utm_medi
um=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Nieuwsbrief+sept.+2016.+Wereldwijd+protest+%23MillionsMis
sing+op+27%2F09%21+%7C+Belangrijke+wetenschappelijke+ontdekkingen
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Vlaams Patiëntenplatform

De 84e nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform vzw is er met als thema: ‘Kwaliteit van zorg’.
Deze verschillende stukjes zijn nodig om een goede kwaliteit van zorg te verwezenlijken

2016 oktober-december

15

Hoe volgt men de kwaliteit van de zorg op?
1.

Indicatoren als thermometer voor goede kwaliteit
a. In ziekenhuizen
●
●
●
●

Handhygiëne bij zorgverleners;
Volledigheid van geneesmiddelenvoorschriften;
Controle en correctheid van het identificatiebandje van patiënten;
Checklist veilige heelkunde.

b. In geestelijke gezondheidszorg:
●
●
●
●

omkadering en inschakeling van ervaringsdeskundigen;
volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift;
aanwezigheid van een suïcidepreventiebeleid in de voorziening;
tijdige opvolging van een patiënt na ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis
of een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ).

c. In woonzorgcentra
●

●

kwaliteit van zorg en veiligheid, zoals doorligwonden, valincidenten,
dagelijkse fysieke vrijheidsbeperking, medicatiegebruik en een zorgplan
rond het levenseinde.
indicatoren over zorgverleners en de zorgorganisatie, zoals het
ziekteverzuim per personeelslid en vrijwilligerswerk.

d. De Vlaamse Patiënten Peiling AZ meet de ervaringen van patiënten tijdens een
ziekenhuisopname en bij geestelijke gezondheidszorg.
2.

Een kwaliteitslabel voor ziekenhuizen: accreditatie. Een accreditatie is een kwaliteitslabel.
Bij een ziekenhuisaccreditatie beoordeelt een e
 xterne, onafhankelijke organisatie op
basis van een aantal maatstaven of normen in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en
veilige zorg aanbiedt aan de patiënten. In Vlaanderen gebeurt accreditatie door 2
instellingen:
a. JCI: Joint Commission International bijvoorbeeld in het Universitair Psychiatrisch
Centrum KU Leuven
b. NIAZ-Qmentum: Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg. Interview met
een Vlaamse medewerkster: "In een geaccrediteerd ziekenhuis weet je als patiënt
dat er duidelijke afspraken zijn rond de kwaliteit van zorg"

2016 oktober-december

16

Instelling

Plaats

Toegekend door JCI sinds
UZ Leuven

Leuven

2010

UPC KU Leuven

Kortenberg

2013

AZ Sint-Blasius

Dendermonde

2015

Universitair ziekenhuis Antwerpen

Edegem

2015

AZ Groeninge

Kortrijk

2013

Jan Yperman Ziekenhuis

Ieper

2014

OLV Ziekenhuis

Aalst

2016

Instelling

Plaats

Toegekend door NIAZ tot

3.

AZ Oudenaarde

Oudenaarde 2020

AZ Sint-Lucas

Brugge

2019

Jessa Ziekenhuis

Hasselt

2020

UZ Gent

Gent

2020

Alexianen Zorggroep Tienen

Tienen

2019

Certificering in woonzorgcentra op basis van een externe audit, vergelijkbaar met de
accreditaties in de ziekenhuizen.

4.

Zorginspectie: "Aan kwaliteit werken vanuit het oogpunt van de gebruiker".
Zorginspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening die geboden
wordt in Vlaanderen, zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, jeugdhulp, voorzieningen voor
personen met een handicap,… Zorginspectie kan geen sancties of verbeteracties
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opleggen. Dat doet het Agentschap Zorg en Gezondheid indien nodig op basis van
inspectieverslagen.
5.

Erkenning en registratie van zorgverleners: wegwijs in de doolhof
a. A
 ccreditering is als het ware een kwaliteitslabel, dat wordt toegekend o.a. op basis
van deelname aan een reeks navormingsactiviteiten
b. Conventionering:
● Geconventioneerde zorgverleners rekenen de officiële tarieven aan en
mogen geen ereloonsupplementen vragen.
● Gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners r ekenen enkel op
bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan. Op de andere
momenten rekenen zij ereloonsupplementen aan.
● Niet-geconventioneerde zorgverleners b
 epalen vrij hun honorarium en
kunnen dus ereloonsupplementen aanrekenen.
Zorgverleners zijn verplicht om hun patiënten te informeren over hun
conventiestatuut door dit duidelijk te afficheren.

6.

Als er iets misloopt:
a. Patiëntveiligheid
Als patiënt kan je zelf meehelpen om medische ongevallen te voorkomen. De
eindverantwoordelijkheid voor je veiligheid blijft wel bij je zorgverleners
b. Wat als er een medisch ongeval gebeurt?
Slachtoffers van een medisch ongeval en hun rechthebbenden hebben
verschillende opties om hun vraag tot schadevergoeding te laten behandelen. Men
kan kiezen tussen:
●
●
●
●

een minnelijke oplossing rechtstreeks via de zorgverlener (of zijn
verzekeraar),
een minnelijke medische expertise,
een strafrechtelijke of burgerrechtelijke procedure bij een rechtbank of
een procedure bij het Fonds voor de Medische Ongevallen. Deze
overheidsinstelling onderzoekt onder bepaalde voorwaarden of je in
aanmerking kan komen voor schadevergoeding.

c. Fonds voor de Medische Ongevallen
Bij dit orgaan kunnen patiënten en/of hun rechthebbenden die na 2 april 2010 met
een medisch ongeval geconfronteerd worden, vragen of ze in aanmerking komen
voor schadevergoeding.
2016 oktober-december
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d. De kracht van een klacht. Klachten als deel van een kwaliteitsbeleid.
Slechts één op tien patiënten die een klacht indienen verwacht een
schadevergoeding. Ze willen dus vooral dat hun klacht dient om de zorg in de
toekomst kwaliteitsvoller te maken.
7.

Kwaliteitsverbetering
a. Kwaliteitsverbetering in de huisartsenpraktijk met gevalideerde vragenlijsten,
kwaliteitsindicatoren en ondersteuning van een coach
b. Patiëntenparticipatie bij kwaliteitsverbeteringsprojecten: Jessa ziekenhuis (Hasselt)
brengt patiënten samen om zorg te evalueren
c. CEO dineert met patiënten: gedelegeerd bestuurder Marc Noppen van UZ Brussel
d. Inzetten op ervaringsdeskundigheid om de zorgkwaliteit te verbeteren: “ Patiënten
beschikken over inzichten die de zorg en levenskwaliteit kunnen verbeteren.
Verenigingen kunnen die inzichten inzamelen en signaleren aan de professionele
zorgverleners.”

© 2016 Vlaams Patiëntenplatform
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In het nieuws

http://www.axxon.be/nl/nieuws/50-wijziging-nomenclatuur-omtrent-cvs-en-fibromyalgie-meer-details/

Er zijn omtrent de wijziging van de F pathologie (terugbetaling 60 kinesitherapiebeurten) heel wat
telefoontjes van bezorgde patiënten binnengekomen bij het Vlaams Patiëntenplatform.
Het RIZIV voorziet met de nieuwe regeling voor CVS en fibromyalgie een recht op 18 beurten van
45 minuten kiné, maar dit is met het oog op revalidatie en re-integratie van patiënten (graduele
oefentherapie). Er wordt dus geen rekening gehouden met het nut van kinesitherapie bij
pijnproblemen.
In januari zal de WUCB deelnemen aan een overleg op het VPP. Via een gezamenlijk standpunt
kan er dan bij het RIZIV en Minister De Block op aangedrongen worden om alsnog extra
kinébeurten toe te kennen aan CVS- en fibromyalgiepatiënten in het kader van
pijnbestrijding/pijnmanagement.
We houden u op de hoogte van de uitkomst.
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7

ME/cvs internationaal

Dankwoord van de voorzitter van Open Medicine Foundation, een vereniging die onderzoek
financieel ondersteunt en grondige research wil samenbrengen rond ME, CVS, ziekte van Lyme,
fibromyalgie enzovoort.
Linda Tannenbaum bedankt alle patiënten (wereldwijd) die het OMF steunen in hun race naar een
medische oplossing voor ME/CFS.

“Naar aanleiding van Thanksgiving, 24 november, wil ik nadenken over de dingen waarvoor ik het
meest dankbaar ben.
10 jaar geleden werd ik plotseling geïntroduceerd in de ME/cvs-gemeenschap door het plotse
ontstaan van de ziekte bij mijn 16 jaar oude dochter. Na talloze afspraken bij de dokter, bezoeken
aan de spoed en uitstapjes naar specialisten, kregen we de levensveranderende diagnose. Zoals
ik heb geleerd, heeft deze diagnose gevolgen voor iedereen in het leven van de patiënten.
Mijn ervaring vormde het begin van een nieuwe levensreis. Met mijn wetenschappelijke
achtergrond had ik het geluk om te begrijpen en had ik enige kennis om te weten wat ik kon doen
om mijn dochter te helpen. Daar ben ik dankbaar voor.
De voorbije 10 jaar hebben velen van jullie je huis en je hart geopend voor mij om jullie te
ontmoeten en te leren van jullie ervaring met ME/cvs. Daar ben ik dankbaar voor.
Deze reis bracht me samen met één van de knapste koppen van onze tijd, Ronald W. Davis, PhD.
Dr. Ron Davis is een medelevende, briljante en out-of-the-box denkende onderzoeker. Voor de
inzet van Dr. Davis bij het leiden van ons onderzoek ben ik eeuwig dankbaar.”

2016 oktober-december

20

“Voor elk van deze redenen en voor elk en ieder van jullie, ben ik dankbaar.
Ik ben iedere dag dankbaar voor de kans om OMF te kunnen leiden in onze strijd om deze
verschrikkelijke ziekte te overwinnen. Ik weet dat de feestdagen erg moeilijk zijn voor velen van
jullie. Mag deze sprankel hoop, dat onderzoekers werken aan het vinden van antwoorden, u
dragen door deze vakantieperiode.
Nogmaals bedankt om mij en OMF te steunen in de strijd tegen ME/cvs en chronische, complexe
ziekten tijdens deze tijd van hoop en dankbaarheid.
Ik wens u een tijd van medeleven, liefde, vriendschap en dankbaarheid.
Met al mijn dank,”

Linda
Linda Tannenbaum,
CEO/Voorzitter
Open Medicine Foundation
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8

Varia

Vragenlijst voor +18-jarigen, gebaseerd op de Internationale Consensus Criteria ( 2011) om te
testen of iemand ME heeft.
Deel 1: gaat over vermoeidheid na inspanningen
Deel 2: gaat over concentratieproblemen, pijnen, slaapproblemen, problemen met zintuigen en
motoriek
Deel 3: gevoeligheid voor griepsymptomen, virusinfecties, problemen met maag en darmen,
overgevoeligheid voor voedsel, geuren, medicatie, …
Deel 4: gaat over hart- en bloedvaten, ademhaling, lichaamstemperatuurregeling, …
Als je problemen hebt in deze 4 onderdelen, beantwoord je aan de ICC-criteria voor ME.

Doe de volledige test op deze link:
http://www.meadvocacy.org/the_international_consensus_criteria_what_is_it_do_i_fit_the_criteria?
utm_campaign=icc_quiz&utm_medium=email&utm_source=meadvocacy
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9

Petities

Het Raadgevend Comité van MEadvocacy.org vraagt
een OMEGA-petitie te ondertekenen tegen het voorstel
van de ME/CVS Epidemiology and Genomics Alliance
(MEGA) voor een studie van ME-patiënten in het
Verenigd Koninkrijk.
ME is een wereldwijde epidemie, dus het beleid en
onderzoek dat wordt gepromoot in Europa heeft vaak
een dramatisch effect op het Amerikaanse beleid voor
de aanpak van ME. Als je weet dat een heel aantal
medewerkers van de MEGA-studie denken dat ME
tussen de oren zit, dan is het begrijpelijk dat heel wat
patiënten niet gerust zijn in de resultaten van dit dure
onderzoek.

"De MEGA-petitie bevat woorden als 'biologisch', 'biomedisch', 'big data', 'mogelijk
spel-veranderend' – ronkende woorden voor patiënten/verzorgers die wanhopig op zoek zijn naar
definitieve diagnostische tests en medische behandelingen, maar updates tonen hoe weinig het
onderzoeksteam haar eigen voorstel overdacht en gepland heeft. Ze hadden er niet eens aan
gedacht de 25% meest ernstig zieke patiënten in hun voorgestelde 12 000 deelnemers op te
nemen.
Uit een nadere blik op de MEGA-petitie blijkt dat de belangrijkste leden en adviseurs van MEGA
betrokken zijn bij het in diskrediet geraakte PACE-proces, en de MAGENTA-proef bij kinderen met
ME/cvs, die volgt uit de PACE-studie, geleid door de leiders van de bio-psycho-sociale (BPS)
beweging gezamenlijk bekend als 'The Wessely School'."
Teken de petitie op deze link:
http://www.meadvocacy.org/r?u=https%3A%2F%2Ft.co%2Fnx1J9OHPJU&e=98233e2f926c9ce34
ac6fb0c10806c62&utm_source=meadvocacy&utm_medium=email&utm_campaign=support_omeg
a&n=2
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10 Patiënten aan het woord

“Unrest”, een documentaire door en over ME-patiënten gaat in première!

“Kanarie in de koolmijn”, de documentaire waarover we in de vorige nieuwsbrieven verslag
uitbrachten, gaat in première op het Sundance Festival, een gerenommeerd internationaal
filmfestival, van 19 tot 27 januari 2017. De titel veranderde en is nu officieel “Onrust” geworden.
Regisseur Jennifer Brea was journaliste en academicus en ze studeerde aan de universiteit van
Harvard. Maanden vóór haar huwelijk werd ze steeds zieker en kon ze zelfs in geen rolstoel meer
zitten. Toen haar arts vertelde dat het "allemaal in haar hoofd zat", was Jennifers reactie om te
beginnen met filmen vanuit haar bed. Geleidelijk aan kwam er hulp van ploegen van over de hele
wereld om de realiteit te tonen waarin miljoenen patiënten verkeren terwijl ze door de
geneeskunde vergeten zijn.

2016 oktober-december

24

'Onrust' vertelt het verhaal van Jen en Omar, jonggehuwden die met het onverwachte
geconfronteerd worden, en de vier buitengewone ME-patiënten die Jen ontmoet op haar reis door
de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Samen gaan zij op zoek om hun
leven betekenis te geven wanneer alles verandert. De film is een staaltje van
filmmaken-met-beperkingen. Hij is gemaakt met een internationaal team door gebruik te maken
van innovatieve technologieën om de bedlegerige, gehandicapte regisseur door de wereld te laten
reizen en te laten filmen alsof ze in de kamer is.
Onrust is een verhaal van veerkracht als je geconfronteerd wordt met levensveranderend verlies,
een verhaal over hoe we mensen behandelen die ziekten hebben die we niet volledig begrijpen,
het verhaal over hoe de confrontatie met de kwetsbaarheid van het leven ons de echte waarde kan
leren, en uiteindelijk, over de behoefte die we allemaal hebben om ons verbonden te voelen.

11 Activiteitenkalender
Activiteiten voor 2017 worden medegedeeld in de eerstvolgende WUCB-nieuwsbrief.
Tot volgend jaar!
Het WUCB Team.
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