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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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Voorwoord

Beste leden, beste sympathisanten,
Misschien kwam het door de warmte, of misschien was het de WK-koorts waarbij onze Rode Duivels het
tornooi van hun leven speelden … of was het gewoon de overvloed aan informatie die de voorbije weken
van alle kanten kwam aangewaaid en die diende verwerkt te worden. Feit is dat onze tweede nieuwsbrief
voor het kalenderjaar 2018 de nodige vertraging heeft opgelopen. Maar nu is het zover!
In onze vorige nieuwsbrief maakten we melding van het nieuwe adviesrapport over ME/cvs dat werd
uitgebracht door de Nederlandse gezondheidsraad. Enerzijds meldt het rapport dat ME/cvs een ernstige
ziekte is, die gepaard gaat met substantiële beperkingen en waarnaar meer wetenschappelijk onderzoek
moet gedaan worden. Het rapport vermeldt anderzijds om Cognitieve Gedragstherapie en Graduele
Oefentherapie bij ME/cvs niet te beschouwen als naar algemeen medische maatstaven adequate
behandelingen waartoe patiënten verplicht kunnen worden.
Uit de informatie waarover we op dit ogenblik beschikken, kunnen we voorlopig afleiden dat het advies van
de Nederlandse Gezondheidsraad niet direct zal overgenomen worden door onze Belgische beleidmakers.
Het kabinet van Minister Maggie De Block liet in een schrijven aan de WUCB weten dat er groen licht
gegeven is aan het RIZIV om de conventie met het cvs-centrum van UZ Leuven te verlengen. Datzelfde KU
Leuven heeft ondertussen nog maar eens een projectsubsidie aangevraagd bij het Vlaams fonds voor
wetenschappelijk onderzoek om na te gaan wat de effecten zijn van Cognitieve Gedragstherapie op de
pathofysiologische mechanismen bij cvs. We zullen dus nog even in de wachtrij moeten staan om de eerste
grote biomedische studie naar oorzaken en/of behandelingen van ME/cvs mee te maken in ons eigen
landje.
Feit is dat een aantal diensthoofden van cvs-centra - die voorstander zijn van een psychosociale verklaring
voor het ontstaan van de klachten bij cvs - de laatste maanden weer regelmatig van zich hebben laten
horen in de Vlaamse pers via grote artikels en dat in o.a. het Tijdschrift voor Geneeskunde (‘Cvs, ME en
fibromyalgie: waar staan we?), Knack (Chronische vermoeidheid: 20.000 tot 30.000 Belgen lijden wel
degelijk aan de ziekte cvs en Gezondheid.be (Chronische vermoeidheidssyndroom/ Nieuwe richtlijnen over
de aanpak van ME/cvs). In de artikels wordt tegelijk warm en koud geblazen … er wordt melding gemaakt
van een opmars van het biomedisch onderzoek en biomedische verklaringen aangaande de pathofysiologie
van ME/cvs om vervolgens te concluderen dat we in feite nog niks weten en dat een biopsychosociale
benadering dan ook de meest wenselijke is. Ze praten dus wel over het biomedisch onderzoek maar echt
warm lopen ze er niet voor. Niks nieuws onder de zon dus.
Op de WUCB-facebookpagina kan u de artikels nalezen:
https://www.facebook.com/Wake-Up-Call-Beweging-action-group-for-MEcfs-fibromyalgia-sufferers-20249
4729818299/
Verder in deze nieuwsbrief besteden we naar gewoonte aandacht aan de activiteiten van de Open
Medicine Foundation zoals de financiering van een nieuw ME/cvs research center ( 1.8 milj $) op Harvard
University dat onder leiding komt te staan van Ron Tompkins en Wenzhong Xiao en nieuws over de
big-datastudie (studie onder zeer ernstig zieken). Vergeet ook de petitie niet onder rubriek 9.
Wij wensen u alvast veel leesplezier, een fijne vakantie en de nodige afkoeling tijdens (misschien wel de
warmste van de eeuw) de zomer.
Het WUCB-team.
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2 Update WUCB-activiteiten
Onderhoud met Anne Dedry van Groen
Ten gevolge van de politieke kat-en-muisspelletjes die zich de voorbije jaren afspeelden met het
cvs-dossier is het bestuur van de WUCB het vertrouwen verloren in de meeste politieke partijen.
Groen en Vlaams Belang zijn de enige partijen waarbij in het verleden enige vorm van
constructieve dialoog mogelijk bleek.
Op 5 februari 2018 had de WUCB dan ook een afspraak met Federaal Volksvertegenwoordiger
mevrouw Anne Dedry (Groen). Mevrouw Dedry is lid van de Commissie Volksgezondheid.

De voorbije maanden is er dan ook druk over en weer gemaild met Mevrouw Dedry en de
studiedienst van Groen met als doel Minister De Block in de Commissie een aantal vragen te laten
beantwoorden omtrent het cvs-beleid en de recente eis (zie vorige nieuwsbrief) van de Wake-Up
Call Beweging om ME en cvs te erkennen als biologische ziekte.
Ondertussen heeft Mevrouw Dedry een aantal vragen kunnen stellen in de Commissie
Volksgezondheid. De antwoorden van Minister De Block kan u nalezen in rubriek 3 ‘Cvs-beleid in
België’.
Wij hopen dat Mevrouw Dedry in de toekomst bereid blijft kritische vragen te stellen inzake het
cvs-beleid en er verder op toeziet dat Minister De Block het toekomstig Belgische cvs-beleid
afstemt op de internationale ontwikkelingen die zich afspelen waarbij de focus ligt op het
biomedisch model en niet langer de voorkeur gaat naar therapeutische strategieën zoals
Cognitieve Gedragstherapie en Graduele Oefentherapie.
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Voorstelling Unrest in CC De Warandepoort

Op 15 mei 2018 organiseerde de Wake-Up Call Beweging vzw in samenwerking met de
bibliotheek van Tervuren een extra voorstelling van de bekroonde ME/cvs- documentaire “Unrest”.
De voorstelling ging door in het cultuurcentrum De Warandepoort. Deze keer waren er slechts een
30-tal toeschouwers ondanks het gegeven dat de voorstelling gratis was.
Normaal was er na de voorstelling mogelijkheid tot vraagstelling in aanwezigheid van
WUCB-bestuurslid Gunther De Bock maar deze laatste moest forfait geven wegens
gezondheidsproblemen. De aanwezigen hebben na de film nog even kunnen napraten met de
mensen van de bibliotheek Tervuren. Elke bezoeker ontving een Nederlandstalige syllabus met
info over de film Unrest. Wie naderhand nog vragen had, kon zich in contact stellen met de
Wake-Up Call Beweging.
Dit was voorlopig de laatste Belgische Unrest voorstelling die de WUCB mee organiseert.
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Cvs-beleid in België

Mondelinge vraag van Anne Dedry aan Minister De Block, bevoegd voor
VOLKSGEZONDHEID
Betreft: cvs
Mevrouw de minister,
Op 11 december 2017 heeft de cvs-belangenvereniging 'Wake-Up Call Beweging vzw' een schriftelijke
oproep gedaan aan de Federale en Vlaamse overheid. U heeft als Minister dat schrijven eveneens
ontvangen per aangetekende zending. Met dat schrijven wordt aan de overheid gevraagd te erkennen dat de
ziekten ME en cvs een organische basis hebben en dat het (gezondheids)beleid hier dient op afgestemd te
worden.
Momenteel wordt in België de aandoening cvs in de praktijk nog steeds aangezien als een somatoforme
stoornis waarbij de RIZIV conventie voorziet in de terugbetaling van cognitieve gedragstherapie (CGT) en
graduele oefentherapie (GOT) als bewezen behandelingen voor cvs.
Een opmerkelijk gegeven is dat de bewijskracht voor de toepassing van CGT en GOT als bewezen
behandeling voor cvs is teruggefloten door het Agency for Healthcare and Research, AHRQ is de
Amerikaanse toezichthouder op de Evidence Based Practice. De reden hiervoor is dat heel wat van de
studies over het nut van CGT en GOT bij cvs van slechte kwaliteit zijn omdat er bijvoorbeeld niet de juiste
selectiecriteria werden gebruikt of er zelfs sprake was van frauduleuze praktijken.
Het toonaangevende Center for Disease control stelt nu dat er geen bewezen behandelingen bestaan voor
ME/cvs. Ook het Belgische KCE rapport 88A daterende van 2008 maakte reeds melding dat de
behandelingen niet werken.
Er is dus een probleem met ons huidig cvs-beleid wetende dat de voorwaarden van de RIZIV conventie
'diagnostische centra voor cvs' niet worden vervuld.
Mevrouw de minister, ik heb hierover volgende vragen:
1. Klopt het dat er slechts 16 cognitieve gedragstherapeuten in ons land bereid zijn mee te werken aan
de conventie die voorziet in ambulante zorg betreffende CGT en GET?
En klopt het dat de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen zich heeft verzet tegen de
conventie omdat het CGT protocol dat het Riziv oplegt, indruist tegen de basisfilosofie van de
Cognitieve Gedragstherapie?
2. Klopt het dat er slechts 1 erkend diagnosecentrum (KU Leuven) werkzaam is? En dat er 22
diagnostische centra werden beloofd door Minister Onkelinx in 2014?
3. Bent u bereid in te gaan op volgende verzoeken van de Wake-up Call Beweging?
a. Een erkenning van ME en cvs als een ziekte met biologische basis.
b. Een nieuw plan uit te werken voor de toekomstige aanpak van de ziekten dat uitgaat van de
biomedische component die erbij aanwezig is. Zie hier ook het recente advies van de
Nederlandse gezondheidsraad die ME/cvs erkent als ernstige chronische ziekte, met
volgende conclusies:
●
●
●
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ME/cvs mag inderdaad een multisysteemziekte genoemd worden.
Er zijn geen directe aanwijzingen voor de oorzaak van ME/cvs.
Het is goed mogelijk dat onder de noemer ME/cvs verschillende ziekten schuilgaan.
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●

c.

Er moet dringend meer (biomedisch) onderzoek komen naar het ontstaan van de
ziekte.

De Belgische universiteiten op te roepen tot of te ondersteunen met het maken van een
inhaalbeweging op vlak van biomedisch onderzoek naar ME/cvs zoals dat ook in het
buitenland reeds gebeurt.

4. Wanneer mag de Wake-up Call Beweging een antwoord van u verwachten op hun schrijven?

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden,
Anne Dedry, volksvertegenwoordiger voor Groen.

Antwoord
08 Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "CVS" (nr.
24783)
08 Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le SFC" (n°
24783)
08.01 Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, mijn vraag dateert al van
een paar maanden geleden.
Midden december 2017 heeft de Wake-Up Call Beweging, een belangenvereniging voor mensen die lijden
aan het chronisch vermoeidheidssyndroom, een schriftelijke oproep gedaan aan de federale en de Vlaamse
overheden. U heeft dit schrijven ook ontvangen. Met dat schrijven wordt aan de overheden gevraagd te
erkennen dat de ziekten ME en cvs een organische basis hebben en dat het gezondheidsbeleid hierop dient
te worden afgestemd.
Momenteel wordt in België de aandoening cvs in de praktijk nog steeds aangezien als een somatoforme
stoornis, waarbij RIZIV-conventies voorzien in de terugbetaling van cognitieve gedragstherapie en graduele
oefentherapie als bewezen behandelingen voor cvs. Een opmerkelijk gegeven is dat de bewijskracht voor
deze behandelingen op verschillende niveaus door buitenlandse studies en onderzoeksinstituten in vraag
wordt gesteld. De reden hiervoor is dat heel wat van die studies twijfelen over het nut van de behandelingen
omdat zij van slechte kwaliteit zouden zijn of niet de juiste selectiecriteria gebruiken. In 2008 reeds maakte
het Belgische KCE melding van het feit dat de behandelingen niet altijd of onvoldoende werken.
Er is dus een probleem met ons huidig cvs-beleid, vooral omdat er onvoldoende centra zijn die de
RIZIV-conventie hebben ondertekend.
Mevrouw de minister, ik heb de volgende vragen.
Klopt het dat er slechts 16 cognitieve gedragstherapeuten in ons land bereid zijn mee te werken aan de
conventie die voorziet in ambulante zorg betreffende CGT en GET? Klopt het dat de Vlaamse Vereniging
van Klinisch Psychologen zich heeft verzet tegen de conventie omdat het protocol zou indruisen tegen de
basisfilosofie van de cognitieve gedragstherapie?
Klopt het dat er slechts 1 erkend diagnosecentrum werkzaam is aan de KU Leuven terwijl er heel wat meer
werden beloofd?
Bent u bereid in te gaan op de verzoeken van de Wake-up Call Beweging? Het gaat hierbij over een
erkenning van ME en cvs als ziekten met een biologische basis. Zult u een nieuw plan uitwerken de rekening
houdt met recente adviezen van de Nederlandse Gezondheidsraad die ME en cvs wel degelijk erkent als
een chronische ziekte?
Ten slotte. Heeft de Wake-up Call Beweging ondertussen een antwoord van u gekregen? Op het moment
waarop ik de vraag opstelde, was dat niet het geval, maar er zijn al wel wat maanden overheen gegaan,
zodat u daar misschien wel positief op kunt antwoorden.
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08.02 Minister Maggie De Block: Mevrouw Dedry, u spreekt over informatie die wij hebben gekregen op 11
december, maar bij mijn weten en dat van de Kamer is uw vraag maar aangekomen op 30 maart. Dat is
meer dan drie maanden verschil. Ze is op 30 maart aangekomen en wordt vandaag beantwoord, ondanks de
hoorzittingen en de krokus- en paasvakantie die daar nog tussen zijn gekomen. Dit is toch wel lang nadat de
communicatie er is geweest.
Momenteel zijn er 31 cognitieve gedragstherapeuten die in hun privékabinetten behandelingszittingen
realiseren voor die patiënten waarvoor een multidisciplinair diagnostisch centrum voor cvs de diagnose cvs
heeft gesteld en een behandeling met cognitieve gedragstherapie heeft aangeraden. De Vlaamse Vereniging
van Klinische Psychologen heeft inderdaad haar leden in 2014 ertoe opgeroepen geen aanvraag te doen om
de zittingen te kunnen realiseren. De redenen die de vereniging hiervoor heeft opgegeven, hebben te maken
met het bezwaar gebonden te zijn aan een bepaald behandelingsprotocol, maar ook met het tarief van 50
euro voor 50 minuten. Dat ligt volgens hen te laag. De vereniging heeft gevraagd om een vrij tarief te kunnen
aanrekenen, maar omwille van de nood aan tariefzekerheid voor de patiënten werd hier niet op ingegaan.
Wat het protocol betreft, heeft de CBO uit Nederland in 2013 aanbevolen dat de therapeut een
therapieprotocol dient te volgend dat in een klinische studie effectief is gebleken. Deze aanbeveling werd
opgenomen in de overeenkomst met het centrum. Het centrum van het UZ Leuven heeft in overleg met de
Vereniging voor Gedragstherapeuten eveneens een protocol opgesteld. Dat is inderdaad maar één centrum
van de drie onder mijn voorgangster, dat deze overeenkomst heeft afgesloten. Zeven ziekenhuizen hebben
zich in 2014 kandidaat gesteld, maar op één na, het UZ Leuven, hebben zij zich teruggetrokken op het
moment waarop de overeenkomst van start zou gaan.
Zij waren er onder andere niet van overtuigd dat er voldoende therapeuten zouden zijn die aan de
opleidingscriteria van de overeenkomst beantwoorden, met name een master in de klinische psychologie zijn
en een postgraduaat over cognitieve gedragstherapie gevolgd hebben. De 31 therapeuten die door het
RIZIV wel aanvaard zijn, beantwoordden wel aan deze voorwaarden.
Wat uw twee laatste vragen betreft, dient er, na afloop van de pilootfase van de overeenkomst op 31
augustus 2018, niet alleen een grondige evaluatie van de uitvoering van de overeenkomst te gebeuren door
het centrum van het UZ Leuven maar ook opnieuw een objectieve wetenschappelijke stand van zaken
opgemaakt 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.
Deze opdracht is, op mijn verzoek, momenteel in uitvoering. Ik ga niet vooruitlopen op de uitkomst van deze
evaluatie en de gevolgen voor het eventuele zorgmodel, maar uiteraard moet er rekening gehouden worden
met de nieuwe richtlijnen die ook zeer recent in het buitenland zijn opgesteld en ook het onderwerp zijn van
talloze wetenschappelijke ontmoetingen in het buitenland. Deze analyse dient objectief te gebeuren,
rekening houdend met de verdeeldheid die er ook heerst over de beste aanpak van deze aandoening. Die
verdeeldheid is er al de hele tijd. Vroeger heb ik er ook nog vragen over gesteld aan minister
Vandenbroucke.
Bovendien plant het toonaangevende NICE uit het VK pas tegen 2020 een revisie van zijn richtlijnen over
cvs. Andere instanties zijn daar nu al mee bezig.
Er komt dus inderdaad een evaluatie en een wetenschappelijk update aan. Deze zal mogelijk ook bijsturing
vragen van het beleid. Intussen wordt er ook gehoor gegeven aan de patiëntenverenigingen die daarmee
bezig zijn. De Wake-up Call Beweging is uitgenodigd geweest op het kabinet en er werd uitvoerig
geantwoord op verschillende van hun vragen en verzuchtingen.
08.03 Anne Dedry (Ecolo-Groen): Ik dank de minister voor haar uitgebreide antwoord.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schriftelijke vraag nr. 2295 van 4 april 2018 van mevrouw Anne DEDRY,
Volksvertegenwoordiger (Groen)
CVS-diagnosecentrum UZ Leuven.
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Volgens mijn informatie heeft het cvs-diagnosecentrum dat verbonden is aan het UZ leuven als enige de
RIZIV-conventie ondertekend. Die conventie voorziet in de financierings- en werkingsmodaliteiten van de
door de overheid erkende cvs-diagnosecentra alsook in de terugbetaling van de aangeboden
behandelingen, met name 18 sessies cognitieve gedragstherapie eventueel in combinatie met graduele
oefentherapie.
1. Hoeveel diagnostische bilans zijn er afgenomen in het UZ Leuven sinds 1 september 2014? Bij hoeveel
van die bilans werd de diagnose cvs weerhouden?
2. Hoeveel van de patiënten hebben binnen het kader van de RIZIV-conventie een ambulante behandeling
cognitieve gedragstherapie en/of graduele oefentherapie gevolgd bij een door het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering (RIZIV) erkend therapeut?
3. Zijn er reeds gegevens bekend van de 2-4 jaarlijkse evaluatie over het effect van de therapie en de
gevolgde aanpak zoals vooropgesteld binnen de conventie?

Antwoord van Minister De Block op de parlementaire vraag nr. 2295
Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.
1. Volgens de tussentijdse evaluatie van de overeenkomst na 2 jaar, werd voor 510 patiënten een
multidisciplinair diagnostisch bilan gerealiseerd. Voor 416 van die patiënten werd de cvs-diagnose
gesteld.
2. 147 patiënten zijn met de cognitieve gedragstherapie gestart.
3. Het aantal gegevens in het kader van de tussentijdse evaluatie na 2 jaar is te klein om
uitspraken te doen over het effect van de behandeling. De finale evaluatie is voorzien tegen 31
augustus van dit jaar wanneer de pilootfase van de overeenkomst afloopt.
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Wetenschap (artikels/publicaties)

Door de OMF gefinancierd big-datastudie onder zeer ernstig zieken: een update
Lees dit artikel op Facebook
Lees alle Nederlandse vertalingen van dit artikel en alle andere artikelen op de website van de OMF

In deze #OMFScienceWednesday een terugblik op de datastudie onder ernstig zieke patiënten.
Deze studie onder leiding van dr. Davis en dr. Xiao behelsde meer dan 1000 testen per patiënt,
wat voor zover ons bekend de grootste dataset opleverde die ooit gegenereerd is in een groep
ME/cvs-patiënten. In deze big-datastudie werden patiënten onderzocht op hun genoom, op
gen-expressie, op metabolieten, op hun microbioom, op cytokines, er vond sequentie en
kwantiteitbepaling plaats van celvrij DNA alsmede een reeks testen die meestal door artsen
worden gedaan. In 2017 lag de focus van de studie op analyses, data-integratie en het
beschikbaar stellen van de dataset voor onderzoekers aan het  Stanford END ME/CFS Data
Centre (waarvan registratie verplicht was).
Update:
●
●

●

●

●

Er werden verschillen waargenomen in metabolieten, het microbioom, cytokines en
verschillende klinische testresultaten tussen patiënten en gezonde controles.
Er werden met gebruik van celvrij-DNA uit het bloed geen significante verschillen
gevonden voor een van de belangrijke DNA-virussen  tussen patiënten en gezonde
controles. Door het gebruik van celvrij- DNA was het mogelijk om zelfs naar virussen te
kijken die zichzelf kunnen verschuilen achter de bloedhersen barrière die er bij normale
testen doorheen kunnen glippen. Daarenboven werd het bloed van patiënten onderzocht
op nieuwe pathogenen door bloeddeeltjes te isoleren en het gebruik van DNA-sequentie. Er
zijn geen nieuwe pathogenen gevonden.
SF-36 scores zijn hoger bij ME/cvs dan bij meerdere andere bekende ziektes en houden
het minst verband met depressieve en mentale ziektes (SF-36 is een vragenset waarbij
patiënten de mate van hun vermoeidheid en andere aspecten van de kwaliteit van hun
leven aangeven).
Genetische factoren waren met name een interessant aspect bij dit onderzoek omdat het
team van meerdere genen heeft geïdentificeerd die kandidaat zijn voor de predispositie van
mensen om (ernstige) ME/cvs te ontwikkelen. Dat is belangrijk omdat het ons wellicht iets
kan vertellen over de belangrijkste oorzaak van deze ziekte. Dat is op dit moment nog
steeds een mysterie.
De analyse is opgeschaald tot een prioriteit, door de complexiteit van deze dataset. De
OMF heeft een fulltime bioinformaticus gefinancierd aan het Stanford Genome
Technology Center om te helpen de analyse van deze dataset te voltooien en te publiceren
in de wetenschappelijke literatuur, en om die te blijven integreren in toekomstige projecten.

De OMF bedankt het team Dutch US voor de vertaling
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Door de OMF Gefinancierde Ontwikkeling van Diagnostische Technologie
23 mei 2018
In deze #OMFScienceWednesday belichten we het werk van Dr. Ron Davis en zijn team aan de
universiteit van Stanford in het ontwikkelen van twee technologieën die gebruikt kunnen
worden om bloedmonsters van patiënten te onderscheiden van die van gezonde controls.
●

Nanonaald: 10 patiënten en 10 gezonde controls zijn getest in de nanonaald biosensor
setting. Dit is een met nanofabricage gemaakt apparaat dat de elektrische impedantie
(weerstand) meet uit een druppel bloed. Zowel witte bloedcellen van ME/cvs-patiënten als
van gezonden krijgen een hogere spanning door het toevoegen van zout. De impedantie
vergrootte bij de ME/cvs-cellen terwijl er geen verandering was bij de gezonde cellen. Het
onderscheidde in alle gevallen patiënten van gezonde controles. Door het mengen van
plasma zodat gezonde cellen in MEcvs-plasma kwamen en ME/cvs-cellen in gezond
plasma, werd ontdekt dat de impedantie navenant verhoogde in het plasma. Dit geeft aan
dat er iets in het plasma is wat dit effect veroorzaakt. Deze proeven zijn gepubliceerd in
een n
 ieuwsartikel in Nature over veelbelovend nieuw onderzoek bij ME/cvs. Een aantal
kleine molecules werden vervolgens getest met deze technologie, en het resultaat geeft
aan dat die mogelijk gebruikt kan worden om eventuele kandidaat-medicijnen voor ME/cvs
te screenen. Klik hier om meer te lezen over waarom een bloedtest baanbrekend kan zijn.

●

Magnetische levitatie: Bij dit apparaat zit er een ijzerhoudende vloeistof in een capillair
glazen buisje dat permanent omgeven wordt door magneten. Dit genereert een
dichtheidsgradiënt en cellen verplaatsen zich naar gelang hun dichtheid in het capillair. Hun
positie wordt opgenomen met een camera van een smartphone. Er is ontdekt dat witte
bloedcellen van ME/cvs-patiënten minder dichtheid hebben dan die van gezonde
controls. Eén patiënt is meerdere maanden gevolgd, en er werd constant een verminderde
dichtheid gezien bij zijn cellen. Verder werd geconstateerd dat er een relatie was tussen de
geringere dichtheid van de cellen en de ernst van de klachten. Dit kan een heel goedkope
diagnostische test zijn, en er worden het komende jaar meer patiënten mee getest.

In de toekomst zullen alle patiënten gemeten worden in al onze diagnostische settings,
waardoor we de doeltreffendheid ervan kunnen vergelijken en kunnen beslissen welke
combinatie ervan het nuttigst zal zijn om het tot een diagnostische test te maken.
Lees meer http://bit.ly/2zMSBLg h
 ttps://go.nature.com/2IMDw4c .
De OMF dankt team Dutch US voor de vertaling.
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Vlaams Patiëntenplatform

Re-integratie mag geen sanctioneringsbeleid worden
Langdurig zieken die manifest weigeren om mee te werken aan een re-integratietraject dreigen 5
tot 10 % van hun uitkering te verliezen. Dat staat in het voorstel waarover de federale regering
momenteel onderhandelt. Het Vlaams Patiëntenplatform en het Netwerk tegen Armoede roepen op
om deze sancties niet door te voeren.
Wanneer de werknemer zijn administratieve verplichtingen in het re-integratietraject niet nakomt,
zou de uitkering met 5 % verminderen gedurende één maand. Als de werknemer niet komt
opdagen voor een gesprek over een re-integratietraject zou de uitkering met 10 % dalen
gedurende één maand.

Re-integratie langdurig zieken stimuleren
In december 2016 nam de federale regering nieuwe maatregelen om de re-integratie van langdurig
zieken naar werk vlotter en sneller te laten verlopen. Personen die langdurig ziek zijn, kunnen in
een re-integratietraject stappen om geleidelijk aan terug aan de slag te gaan. Dat kan bij hun
huidige werkgever en in overleg met de adviserend arts van het ziekenfonds, de
arbeidsgeneesheer en hun behandelend arts. Mensen die bij een nieuwe werkgever aan de slag
gaan, krijgen voor het traject begeleiding van de VDAB.
Het Vlaams Patiëntenplatform en het Netwerk tegen Armoede vinden re-integratie van langdurig
zieken op de arbeidsmarkt belangrijk. “Het is echter essentieel dat deze re-integratie vrijwillig en op
maat gebeurt”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Financiële gevolgen van sancties
Als de federale regering beslist om sancties in te voeren, kan dit voor financiële problemen zorgen
bij mensen met een chronische ziekte. “Mensen die van een ziekte-uitkering leven, hebben weinig
financiële ademruimte, maar wel torenhoge ziektekosten. Wij vrezen dat deze sancties hen nog
meer het mes op de keel zetten.”, zegt David de Vaal van het Netwerk tegen Armoede. Bovendien
moet deze groep al heel wat administratieve verplichtingen vervullen voor bv. hun uitkering.
Hierdoor ontstaat het gevaar dat ze de extra administratie rond het re-integratietraject niet altijd
kunnen bolwerken.
Het Vlaams Patiëntenplatform en het Netwerk tegen Armoede vragen dat rekening wordt
gehouden met zowel de financiële, lichamelijke als psychische draagkracht van deze kwetsbare
groep en dat de vrijwilligheid van het re-integratietraject behouden blijft.
http://vlaamspatientenplatform.be/persberichten/persbericht-vpp-re-integratie-mag-geen-sanctioner
ingsbeleid-worden
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In het nieuws

6.1 Chronisch vermoeidheidssyndroom / Nieuwe
richtlijnen over de aanpak van ME/cvs
(bron: gezondheid.be)

De voorbije maanden hebben diverse overheidsorganisaties, zoals de Nederlandse
Gezondheidsraad (2018), de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
(2017) en de Canadese Alberta Health Services (2016), nieuwe richtlijnen uitgebracht over de
oorzaken, diagnose en behandeling van ME/cvs. Voor kinderen met ME/cvs zijn aparte
Amerikaanse richtlijnen gepubliceerd (Frontiers in Pediatrics 2017). In Engeland werkt ook het
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) aan nieuwe richtlijnen.
ME/cvs wordt in deze richtlijnen erkend als een ernstige chronische aandoening met een grote
impact op het dagelijkse leven. Het is nog niet duidelijk wat de ziekte precies veroorzaakt, en of het
wel om één enkele aandoening gaat, dan wel om verschillen de ziekten die onder één naam
worden samengebracht. Toch gaan de nieuwe richtlijnen ervan uit dat het geen
‘psychosomatische’ maar een ‘lichamelijke’ aandoening is, waarbij verschillende
lichaamssystemen kunnen betrokken zijn. Momenteel bestaat geen behandeling die de ziekte kan
genezen.
Maar er blijven veel vragen én tegengestelde meningen bestaan, zowel over de oorzaken van de
aandoening als over de mogelijke behandelingsmethoden. Mogelijk zullen een aantal grote
onderzoeksprojecten in de nabije toekomst meer duidelijkheid kunnen verschaffen.
In dit dossier bespreken we de nieuwe richtlijnen met betrekking tot oorzaken, diagnose en
behandeling van ME/cvs.
Klik hier voor het volledige artikel.
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6.2 Langdurig zieken en werkgevers riskeren
in toekomst sanctie
Bron: De Standaard 18/05/2018

Bedrijven en zieken die te weinig moeite doen om opnieuw aan het werk te gaan, zullen een boete
kunnen krijgen. Dat besliste de federale regering vandaag.
Het aantal langdurig zieken op onze arbeidsmarkt piekt. Sinds december 2016 introduceerde de
federale regering daarom een re-integratietrajct. Een jaar lang zocht de regering naar dé stok om
werkgevers en langdurig zieken te responsabiliseren, zodat meer mensen weer aan de slag
zouden gaan. De factuur loopt inmiddels op tot meer dan zeven miljard euro.
In het zomerakkoord van vorig jaar was er een principieel akkoord tussen ministers Maggie De
Block (Open VLD) en Kris Peeters (CD&V), beiden verantwoordelijk voor het dossier. Maar toch
sleept het nog tot vandaag aan om een akkoord te vinden op de ministerraad. Struikelblok was de
snelheid waarmee werkgevers bestraft kunnen worden.
Boete en lagere uitkering
Dat is nu geregeld. Als een werkgever niet meewerkt aan een re-integratietraject, moet die een
‘herstelbijdrage’ betalen om de meerkosten voor de sociale zekerheid te compenseren. Maar hij
krijgt eerst nog een waarschuwing, en een extra termijn van 14 dagen om alsnog mee te werken.
Ook als een werkgever geen redelijke inspanningen doet om werknemers aan het werk te houden,
volgt een boete, van 800 euro. Dat laatste geldt niet voor kmo’s.
Tegelijk riskeert ook de zieke werknemer een boete. Werkt hij te weinig mee (geen vragenlijsten
invullen over mogelijke re-integratie of afwezig blijven voor een gesprek, red.), dan verliest hij 5 tot
10 procent van zijn uitkering. Dat kan maar voor één maand, en zijn uitkering mag nooit onder het
minimum voor zijn gezinssituatie zakken.
Klik hier voor het volledige artikel.
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ME/cvs internationaal

12 mei 2018

300 acties in de wereld, België heeft BOOST nodig!
De Belgische actie met Guy Swinnen als peter haalde enkel een plaatselijke krant in Lommel.
Lees meer over de Belgische actie op:
https://www.facebook.com/pg/MEBelgium/reviews/
Hieronder een overzicht van enkele Belgische getuigenissen van ME/cvs-patiënten.

Voor alle duidelijkheid: dit is slechts een minuscuul topje van de
Belgische ME-ijsberg!
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Dus: België word wakker!
Kijk en luister en laat u inspireren door deze acties:
In andere landen haalde #MillionsMissing op tientallen plaatsen de pers: The Guardian, BBC,
Channel 4, Marie Claire, en zo veel meer!
Een verzameling van enkele favoriete gescandeerde slogans (Melbourne, New York), de meest
ontroerende speeches (Londen, San Francisco, Los Angeles) en solidariteitsacties (Sheffield,
Accra), met nog veel meer foto's en video's die op komst zijn, vindt u hieronder.

In de onderstaande Engelse tekst kunt u klikken op de weblinks:
Thanks to your efforts, the #MillionsMissing were featured in dozens of press hits including The
Guardian, BBC, Channel 4, Marie Claire, and so many more! The world is starting to pay attention.
You can view a collection of all #MillionsMissing 2018 press by clicking here.
We also collected some of our favorite chants (Melbourne, New York), most moving speeches
(London, San Francisco, Los Angeles) and acts of solidarity (Sheffield, Accra), with many more
photos and videos to come!

Enkele sfeerbeelden hieronder ter inspiratie:

2018 april-juli

15

Aandacht voor ME, op de trappen van de BBC

‘Can you see ME now?’ in Southampton
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‘Can you see ME now’ in Berlijn.

ME in LA (USA)
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Melbourne (Australië)

Tokio (Japan)
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Ghana solidair
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24 mei 2018

De Open Medicine Foundation kondigt aan dat het een nieuw ME/cvs Collaborative
Research Center op Harvard onder Ron Tompkins en Wenzhong Xiao financiert voor een
bedrag van $ 1,8 miljoen dollar.
Er zijn twee hoofddoelen voor het project.
●

De eerste is om moleculaire gegevens te verzamelen over spieren en andere weefsels
die worden beïnvloed door ME/cvs. Studies omvatten evaluatie van spierbiopten van de
patiënt in vergelijking met controlegroepen, onderzoek van genomica, proteomics (studie
van proteïnen) en ultrastructurele analyse. Het nieuwe centrum hoopt deze informatie
gedeeltelijk te gebruiken om het ontstaan van post-exertionele malaise (extreme
vermoeidheid na een inspanning) bloot te leggen.

●

Het tweede doel is om een Clinical Trials Network op te zetten in verscheidene centra om
klinische studies over potentiële effectieve behandelingen voor ME/cvs mogelijk te
maken. Door in contact te komen met meerdere ziekenhuizen, heeft het Harvard
Collaborative Center toegang tot een aanzienlijk aantal patiënten.

OMF financiert ook de uitbreiding van het Stanford Data Center for the Severely Ill Patients (SIPS)

https://meaction.us2.list-manage.com/track/click?u=908f2aeffeb0c0cea673894bf&id=9cfc6cc350&
e=98b32f96cc
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Varia

Afscheid van Merryn (23 mei 2018)
Een onderzoek naar de dood van Merryn Crofts, 21, concludeerde dat ze
stierf van de honger ten gevolge van ernstige Myalgische
Encefalomyelitis (ME) - waardoor ze de tweede persoon in het Verenigd
Koninkrijk was om ME op een overlijdensakte te laten vermelden.
Merryn woog minder dan 38 kilo op het moment van haar dood en had de laatste drie jaar van
haar leven volledig doorgebracht in bed met extreme overgevoeligheid voor aanraking, licht en
geluid. Er werd ook vermoed dat ze het Ehlers-Danlos-syndroom en de mast-cellen
activeringsstoornis had. Ze kon maar 100 calorieën per dag slikken vanwege de pijn in haar maag
en werd uiteindelijk voorzien van een intraveneuze voedingslijn. Merryn stierf op 23 mei 2017.
De Rochdale Coroner's Court meldde dat een post-mortem onderzoek ontsteking in lage graad
van zenuwwortels toonde. Er werd gesuggereerd dat deze ontsteking haar darm overgevoelig kon
hebben gemaakt voor de verwerking van voedingsstoffen, meldde de ME-associatie.
"[De patholoog] wees erop dat Merryn ontsteking had van de zenuwknopen, poortwachters van
gewaarwordingen in de hersenen. Een post-mortem in de enige andere Britse dood toegeschreven
aan ME, Sophia Mirza, 32, in 2006, vond ook ontsteking van de zenuwknopen. "
Een deskundige op het gebied van de geestelijke gezondheid bevestigde dat Merryn niet aan
depressie of een eetstoornis leed.
In 2011 had Merryn netelroos en zwelling ontwikkeld na een gezinsuitje naar Mallorca. Latere
testen toonden aan dat ze ergens de ziekte van Pfeiffer had opgelopen. Ze kreeg de diagnose ME
in 2012. Merryn's verhaal was te zien in de BBC Newsbeat documentaire, M.E. en ME.
ME treft naar schatting 250.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk.
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4 juni 2018

Vandaag betekende het een overwinning voor mensen met Myalgische Encephalomyelitis (ME) in
de Verenigde Staten die strijden tegen verzekeringsmaatschappijen om hun
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te behouden.
Voormalig wetenschapsjournalist in Washington Post, Brian Vastag, won een federale rechtszaak
tegen Prudential Insurance nadat de verzekeringsmaatschappij zijn
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op korte termijn had laten vallen en zijn vraag voor uitkeringen
op lange termijn had geweigerd.
Advocaten van Vastag zeiden dat de uitspraak het moeilijker zou moeten maken voor verzekeraars
om voordelen in de toekomst in soortgelijke gevallen te weigeren.
Na tevergeefs beroep te hebben gedaan op de weigering van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,
heeft Vastag een rechtszaak aangespannen op grond van de wet op de inkomenszekerheid voor
werknemers.
Vastag onderging verschillende tests om de omvang van zijn stoornis van Myalgische
Encephalomyelitis (ook wel chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs) of ME/cvs) te tonen, maar
Prudential Insurance huurde verschillende artsen in - één gecertificeerd voor arbeidsgeneeskunde
en een klinisch neuropsycholoog - om de resultaten te betwisten van deze tests, waarbij
geconcludeerd werd dat Vastag geen bewijs van significante cognitieve symptomen vertoonde.
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Een van hun argumenten was dat Vastags beoordeling geen psychosociale en psychiatrische
voorgeschiedenis omvatte.
De rechter merkte op dat de beoordeling door Prudential "een significant gebrek aan kennis geeft
van de huidige medische kennis over cvs en de verwoestende impact op Vastag."
Rechter Katharine S. Hayden van de rechtbank van New Jersey schreef:
"Alle reviewers van (de verzekeringsmaatschappij) Prudentials lijken ofwel het belang van een
kenmerk van cvs te verwerpen of er niet op de hoogte van te zijn. ME / cvs kan erger worden nadat
mensen met de ziekte proberen te doen wat ze willen of moeten doen. Dit symptoom staat bekend
als post-exertionele malaise (PEM). Met andere woorden, mensen met cvs kunnen niet uit hun
symptomen komen; wanneer ze zichzelf dwingen om te functioneren, worden ze slechter."

9

Petities

https://www.change.org/p/carol-monaghan-after-the-debate-call-for-change

Oproep tot verandering ME/cvs-benadering aan de Britse regering
1. Stop onmiddellijk met CBT (Cognitieve Gedragstherapie) en GET (Graduele oefentherapie).
2. Start een volledig openbaar onderzoek naar hoe ME in Groot-Brittanië verkeerd wordt
aangepakt en behandeld zonder rekening te houden met de biomedische methode.
3. Zorg voor een volwaardige financiering voor biomedisch onderzoek op ME.
4. Baseer medisch onderwijs op de kennis van ME-artsen die de ziekte biomedisch benaderen,
niet op psychiaters die zichzelf ME/cvs-specialisten noemen.
5. Bied passende en adequate specialistische en gemeenschapsdiensten, sociale ondersteuning
en uitkeringen aan voor ME-patiënten.
6. Bied passende en adequate zorg en ondersteuning aan voor kinderen met ME.

2018 april-juli

23

10 Patiënten aan het woord
17 juni 2018
Kennismaking met Robert Phair, PhD
In deze #OMFScienceWednesday stellen we jullie voor aan onderzoeker Robert
Phair, PhD, die het door de OMF gefinancierde metabole valstrikproject uitvoert.
Vandaag deelt Dr. Phair zijn persoonlijke connecties met ons en hoe hij deel
ging uitmaken van OMF’s End ME/CFS researchproject.
“Ik was 16 jaar lang hoogleraar fysiologie en biomedische technologie aan de
John Hopkins School of Medicine voordat ik (samen met Ann Chasson) Integrative Bioinformatics
Inc oprichtte, een wetenschappelijk advies- en softwareontwikkelingsbureau in Mountain View, CA.
We combineren basisprincipes van de menselijk biologie met systeemkunde om complexe
biologische theorieën te testen, afgezet tegen experimentele en klinische gegevens. Onze cliënten
zijn wetenschappers aan onderzoeksinstituten en farmaceutische bedrijven.
Mijn buurvrouw, Marilyn S., is een ME/cvs-patiënte. Zij en ik spraken op wekelijkse
buurtbijeenkomsten al zo’n twee jaar over ME/cvs toen een andere buurvrouw, Karin Molander,
ons een kopie gaf van haar tijdschrift van alumni van de Stanford Medical School met een artikel,
geschreven door Tracie White die daarin het verhaal vertelde van de Davis/Dafoe familie en Ron
Davis’ ME/cvs-onderzoeksinspanning aan het Stanford Genome Technology Center (SGTC).
Een keten van familievriendschappen in Silicon Valley verbond mij met Laurel Crosby, PhD, een lid
van het Davis-team. Laurel nodigde me uit om het SGTC te bezoeken en met haar en Ron te
praten. Ik sprak in juli 2016 een half uur met hen en we waren het er duidelijk allemaal over eens
dat een samenwerking een goed idee was.
Ik heb anderhalf jaar als vrijwilliger gewerkt om alles te leren over ME/cvs wat ik maar kon. Het
geweldige aan deze samenwerking was dat ik, voor de eerste keer, echte ME/cvs-gegevens had
om te analyseren en een stel intelligente collega’s om mee samen te werken. Tijdens deze periode
kwamen de eerste resultaten van de door de OMF gefinancierde ernstig zieke patiëntenstudie
(SIPS) beschikbaar. Deze gegevens omvatten sequentiebepaling van het volledig genoom van 20
patiënten, en ik begon gen voor gen te kijken naar mogelijke genetische predisposities.
Zesentachtig genen later vond ik een gen waarvan elke SIPS-patiënt minstens één beschadigde
kopie had. Maar omdat een ander gen voor een biologische omleiding zorgde, kostte het me de
hele zomer om me een theorie voor te stellen die de oorsprong van ME/cvs zou kunnen verklaren
op basis van deze veelvoorkomende mutatie.
Dit is de theorie die ik de ‘Metabole Valstrik’ noemde.
Toen ik mijn theorie presenteerde aan het SGTC ME/cvs-team, voelde ik een groot enthousiasme.
Die nacht kreeg ik een zeldzaam bericht van Ron: ‘Dat was een uitstekende presentatie.’ Natuurlijk
gaf dit me een geweldig gevoel en kort daarna in februari 2018 financierde de OMF het project. Dit
maakte het onmiddellijk mogelijk voor ons bedrijf om samen te werken met de
SGTC-wetenschappers Curt Fischer en Julie Wilhelmy (ook door de OMF gefinancierd).
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We zijn experimentele testen van de metabole valstrikhypothese aan het doen door
indicatorkinetiek- en massaspectrometrie-technieken toe te passen op witte bloedcellen van
ME/cvs-patiënten en mensen die gezond zijn. De eerste experimenten zijn in volle gang.
De reden dat ik aan deze ziekte wil werken, de reden waarom ik er zoveel dagen en nachten in
heb geïnvesteerd, zal voor iedereen die een ME/cvs-slachtoffer is, verzorgt of kent duidelijk zijn.
Iedereen die Osler’s Web van Hillary Johnson heeft gelezen of de ontroerende documentaires
zoals Unrest van Jen Brea heeft gezien, weet waarvoor we werken. Iedereen die een Millions
Missing protestactie heeft bijgewoond en Ron Davis en Janet Dafoe zo welsprekend heeft horen
vertellen over de tragedie en de moedige hoop van hun zoon Whitney, heeft in zijn hart de reden
gevoeld dat dit werk zo belangrijk is voor mij. We hebben Whitneys Oproep gezien. We geven niet
op.”
Bedankt Dr. Phair, dat u deel uit wilt maken van ons uitmuntende team.
Lees meer over Dr. Phairs metabole valstrikproject:  http://bit.ly/2rVzbSC
De onderzoekers hopen de hypothese van de metabole valstrik te kunnen toetsen zodat er een
verklaring komt waarom ME/cvs-patiënten niet verbeteren en een remedie tegen hun ziekte.
De OMF bedankt Team Dutch US voor de vertaling.

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 eind september 2018.
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