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ME/cvs-vereniging.

2018 augustus-september

1

1

Voorwoord

Beste leden, beste sympathisanten,
Het is alweer tijd voor een volgende nieuwsbrief van de WUCB. De voorbije maanden is er druk over en
weer gemaild met het kabinet van Minister Van Volksgezondheid Maggie De Block waarbij we het huidige
gezondheidsbeleid inzake cvs ter discussie blijven brengen. De huidige conventie van het enige nog
erkende cvs-diagnose centrum te UZ Leuven is alweer afgelopen na een periode van 4 jaar. Nu blijkt dat
Minister De Block het RIZIV reeds de opdracht heeft gegeven om de conventie met UZ Leuven te verlengen
nog voor er een grondige analyse is gebeurd van het evaluatierapport dat het centrum diende voor te
leggen na 4 jaar werking. Men blijft het gebruik van cognitieve gedragstherapie bejubelen als heilzame en
doeltreffende behandeling voor cvs maar na herhaaldelijk vragen heeft de Wake-Up Call Beweging nog
steeds het evaluatierapport niet mogen inkijken.
Recent was er dan het tweede jaarlijkse symposium over de moleculaire basis van ME/cvs aan de Stanford
Universiteit waarbij een driedaagse werkgroep vergadering plaatsvond, gesponsord door het OMF. Meer
dan 5000 mensen uit de hele wereld namen deel aan het symposium waarbij 300 aanwezigen en meer dan
4800 livestreams.
Presentaties van onderzoekers met wereldklasse toonden geweldige inzichten in de moleculaire basis van
ME/cvs. Het symposium biedt het OMF nieuwe mogelijkheden om het onderzoek dat ze financieren verder
uit te breiden en het werktempo nog te versnellen. Wie de live stream van het symposium nog wens te zien
kan dit via onderstaande link.
Klik hier voor livestream symposium OMF.
Het momentum voor onderzoek naar ME/cvs ligt op recordniveau. Het OMF heeft uw steun hard nodig om
door te gaan met baanbrekend onderzoek om ME/cvs te beëindigen.
Elke gift (groot of klein) brengt ons dichter bij een remedie. Om ME/cvs te beëindigen rekent de wereld
erop dat briljante wetenschappers openlijk samenwerken. Wie vandaag doneert, helpt om dit momentum
te laten groeien en helpt om een remedie te vinden.
Doneer nu: klik hier
https://www.omf.ngo/?form=donatenow
Verder in deze nieuwsbrief vindt u een artikel uit de artsenkrant aangaande een nieuwe klinische gids voor
kinesitherapeuten die online kwam op de RIZIV-website en onze briefwisseling met het CEBAM (Belgian
Centre for Evidence-Based Medicine).
Veel leesplezier.
Het WUCB-team
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2 Update WUCB-activiteiten

WUCB schreef het CEBAM (Belgian Centre for Evidence-Based Medicine) aan met de vraag of
CGT en GOT nu wel of niet evidence based behandelingen zijn voor cvs. Het CEBAM weigerde te
antwoorden op de vraag en verwees simpelweg naar een artikel “Cvs, ME en Fibromyalgie; waar
staan we?” dat verscheen in het Tijdschrift voor geneeskunde 74, nr.9, 2018.
Hierbij onze briefwisseling met CEBAM:
Betreft de beschikbare evidentie (critical appraisal) voor aangeboden behandelingen
voor mensen die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs).
Antwerpen, 25 augustus 2018
Geachte,
Aangezien;
1.
De Amerikaanse toezichthouder op therapeutisch beleid - Agency for
Healthcare Research and Quality (AHRQ) - de cognitieve gedragstherapie en
graded excercise therapy heeft afgewaardeerd als behandeling voor
ME/cvs-patiënten. Met als rechtstreeks gevolg hiervan, het gegeven dat in de
klinische richtlijnen van de CDC cognitieve gedragstherapie en de graduele
oefentherapie niet meer vermeld worden als eerste keus behandelingsmethoden
bij cvs.
2.

Een raadpleging van de Cochrane library de volgende conclusies oplevert:

a) There is a lack of evidence on the comparative effectiveness of CBT alone
or in combination with other treatments, and further studies are required to
inform the development of effective treatment programmes for people with
CFS.
b) no conclusions for the outcomes of pain, quality of life, anxiety, depression,
drop-out rate and health service resources were possible. The effectiveness
of exercise therapy seems greater than that of pacing but similar to that of
CBT. Randomised trials with low risk of bias are needed to investigate the type,
duration and intensity of the most beneficial exercise intervention.
3.
De Nederlandse Gezondheidsraad de cognitieve gedragstherapie niet
langer als een eerstekeuze behandeling aanziet en de graduele oefentherapie
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niet meer aanbeveelt gezien de beperkte effecten en de mogelijke schadelijke
gevolgen ervan.
Daarom de volgende vraag:
Wat is het standpunt van het CEBAM?
Zijn op basis van de huidige wetenschappelijke literatuur, de cognitieve
gedragstherapie en de graduele oefentherapie Evidence Based behandelingen voor
patiënten die tegemoet komen aan de diagnostische criteria voor cvs Fukuda et al
(1994)?

Graag een eenduidig antwoord.
In afwachting van uw antwoord, verblijf ik, met de meeste hoogachting,
Gunther De Bock i.o. bestuur Wake-Up Call Beweging vzw
Antwoord CEBAM
Beste Gunther
In opdracht van onze directeur stuur ik je in bijlage een bijdrage die we zeer recent over dit
onderwerp hebben geschreven in het Tijdschrift voor Geneeskunde. Er is minstens één onderzoek
waaruit blijkt dat oefentherapie gunstige effecten heeft. Doch ook op deze studie is wel wat kritiek
gekomen. Zie bijlage.
Het grote probleem is dat cvs niet één bepaalde ziekte is maar een syndroom waar zeer
verschillende problematieken samen komen: van langdurige vermoeidheid na een virusinfectie
over depressie tot mogelijk iets dat we niet kennen en dat ‘cvs’ zou zijn. Maar ga er maar van uit
dat cvs een verzameling is van zéér verschillende aandoeningen. Eén goede behandeling bestaat
er dus zeker niet!
De patiënten voelen zich vaak niet begrepen, dat is zeker ook een probleem.
Onze ervaring is dat patiënten die gemotiveerd zijn er vaak boven op komen. Oefentherapie en/of
cognitieve gedragstherapie kunnen daar soms bij helpen.
vriendelijke groet
Katrien Willemsens
Cebam - Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine
Kapucijnenvoer 33 blok J bus 7001 3000 Leuve

Eerste reactie WUCB vzw op het antwoord van CEBAM:
Antwerpen, 28 augustus 2018
Beste mevrouw Willemsens,
Het artikel in bijlage is geen antwoord op onze vraag, bovendien is de bewering “dat
patiënten die gemotiveerd zijn er vaak boven op komen” je reinste onzin.
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Evidence based medicine komt tot stand via geijkte procedures.
In 1999 werden de Belgische cvs-referentiecentra aangekondigd als centra waar ‘state
of the art medicine’ word toegepast. De RIZIV-conventies die afgesloten worden met
de Belgische cvs-centra vermelden het toepassen van evidence based behandelingen.
De behandelingen zijn dus ofwel evidence based ofwel niet!
In Belgische referentiecentra worden cvs-patiënten geselecteerd op basis van de
internationaal erkende Fukdua CDC criteria 1994.
Dat betekent dat de behandelingen die op deze groep van patiënten worden toegepast
hun evidentie moeten hebben bewezen aan de hand van wetenschappelijk onderzoek
(randomized controlled trials) waarbij de selectie criteria de Fukuda CDC criteria 1994
dienen te zijn of eventueel strengere selectie criteria zoals de Canadese Consensus
criteria voor ME/cvs (CCC).
In het verleden zijn veel waardeloze studies uitgevoerd die gebruik maakten van de
Oxford criteria. Het gecontesteerde onderzoek in uw mail (Pace trial) is daar één van.
Deze studies werden dan gebruikt om te beweren dat bepaalde behandelingen voor
cvs hun nut hebben aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.
In de praktijk blijken CGT en GOT in de meeste gevallen niet te werken of is het effect
verwaarloosbaar. Daar moet dus een verklaring voor zijn.
Ondertussen worden Oxfordcriteria niet langer aanvaard als valabele criteria voor
wetenschappelijk onderzoek naar cvs.
Onze vraag aan het CEBAM is dus heel duidelijk;
Welke conclusie kan er getrokken worden uit de beschikbare studies over cvs die bij
het selecteren van hun deelnemers gebruik maakten van de Fukuda CDC 1994 criteria
en die het effect onderzochten van de cognitieve gedragstherapie en de graduele
oefentherapie op de klachten bij deze patiënten.
Is er voldoende of onvoldoende bewijs (critical appraisal) dat deze behandelingen
evidence based zijn voor de groep van patiënten die tegemoet komen aan de
diagnostische criteria voor cvs Fukuda et al (1994)?
*Het gaat hier dus niet over zich een klein beetje beter voelen maar over meetbare
resultaten!
Aldus graag een eenduidig antwoord op onze vraag.
Met beleefde groeten,
Gunther De Bock – bestuurslid Wake-Up Call Beweging vzw

2018 augustus-september

5

Definitieve antwoord van CEBAM - ontvangen op 4 september 2018
Beste Gunther
Na intern overleg bevestig ik u hierbij dat wij ons toch houden bij het antwoord dat wij
u eerder vorige week gaven en dat we hier niets extra aan toe te voegen hebben.
Vriendelijke groeten
Katrien Willemsens
Cebam - Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine
Kapucijnenvoer 33 blok J bus 7001 - 3000 Leuven

Laatste reactie van WUCB aan het CEBAM:
Antwerpen, 10 september 2018
Beste mevrouw Willemsen,
Gelieve er notie van te nemen dat wij op basis van het door Cebam aangeleverde
artikel uit het ‘Tijdschrift voor geneeskunde’ enkel kunnen besluiten dat er geen
wetenschappelijke evidentie bestaat voor de behandelingen met cognitieve
gedragstherapie en graduele oefentherapie bij cvs. In het artikel in TvG wordt voor
het nut van deze behandelingen immers verwezen naar de Pace Trial. Niet alleen is de
Pace Trial het onderwerp van controverse zoals u zelf aanhaalt, het selecteerde ook
nog eens zijn deelnemers a.d.h.v. Oxfordcriteria die reeds geruime tijd door het
National Institutes of Health niet meer als valabel worden beschouwd.
Bij Cebam weten ze natuurlijk zelf ook waar het schoentje knelt, het is dan ook
onaanvaardbaar dat u ons het antwoord schuldig blijft en weigert duidelijkheid te
scheppen in deze materie.
Daarmee is de zaak uiteraard niet afgehandeld.
Met beleefde groeten,
Gunther De Bock – bestuur Wake-Up Call Beweging vzw
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Reactie WUCB op schrijven van Minister van
Volksgezondheid, Maggie De Block (zie rubriek 3)
Antwerpen, 10 september 2018
Geachte mevrouw de minister,
Wij ontvingen u beider schrijven (10/07 en 26/07) correct, maar hebben enkele bedenkingen bij de informatie
die erin wordt verstrekt.

De resultaten uit Leuven
Zo claimt u over de patiënten die een behandeling in het referentiecentrum te Leuven volgden:
“Hun gezondheid is toegenomen. De patiënten worden terug actief. Ze hervatten het werk. Ze doen
aan vrijwilligerswerk. Ze volgen scholing. De patiënten nemen een hobby op. Ze hebben weer
toegenomen sociaal contact. De belangrijkste vaststelling is dat de impact van de emotionele
belasting daalt en de levenskwaliteit terug toeneemt.”
Deze bevindingen zijn hoogst opmerkelijk en niet in overeenstemming met de wetenschappelijke evidentie. In
2016 concludeerde het Amerikaanse Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) na een omvangrijke
literatuurstudie dat er geen bewijs is dat cognitieve gedragstherapie (CGT) het functioneren of de
werkzaamheid van ME/cvs-patiënten verbetert. Meer nog; het AHRQ concludeerde dat er intussen enige
bewijslast bestaat dat CGT geen invloed heeft op de levenskwaliteit.[i]
Dat maakt de resultaten die het KU Leuven rapporteert hoogst bedenkelijk. Het ‘draaiboek’ voor CGT dat het
RIZIV opstelde, waarborgt namelijk dat men in het referentiecentrum dezelfde methode hanteert als in deze
wetenschappelijke studies (i.e. “de evidence based protocollen van Knoop en Bleijenberg en van Chalder”).
Bovendien wees een studie van Chalder uit dat de resultaten in de artificiële setting van een gerandomiseerd
onderzoek gewoonlijk een stuk hoger liggen dan in de klinische praktijk.[ii] In Leuven lijkt net het omgekeerde
te gebeuren.
Het is natuurlijk mogelijk dat het referentiecentrum een bijzondere ontdekking deed, maar dan stellen wij ons
de vraag waarom het centrum, in de 3,5 jaar dat het subsidies ontving om deze therapie te verlenen, geen
enkele wetenschappelijke studie publiceerde over hun opmerkelijke resultaten. Wij hebben kortom enkele
bedenkingen bij de geloofwaardigheid van de claims die het Leuvense referentiecentrum maakt en zijn
verwonderd dat uw kabinet deze bezwaren niet deelt.
In uw brief wordt namelijk vermeld dat reeds een aanvraag is ingediend bij het RIZIV om de conventie met het
referentiecentrum te Leuven verder te zetten. Dit voordat het eigenlijke evaluatierapport van het
referentiecentrum werd vrijgegeven, een hoogst eigenaardige procedure. Wij brengen graag de woorden van
professor Greta Moorkens in herinnering. In 2005 liet zij als hoofd van het cvs-referentiecentrum te
Antwerpen de volgende krasse uitspraak neerschrijven in de pers: “Heel veel patiënten kunnen na de
behandeling terug aan het werk en vinden een nieuw leven."[iii] Uit het evaluatierapport[iv] dat nauwelijks
een jaar later werd vrijgegeven, bleek net het omgekeerde: de werkzaamheidsgraad daalde en het aantal
uitkeringen steeg. Wij vrezen dat de geschiedenis zich hier herhaalt.
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De RIZIV-conventie
De huidige overeenkomst met het RIZIV had als doel de dramatische resultaten van de referentiecentra te
verhelpen. Naast een rapport van het Kenniscentrum werd hier ook een miljoenenbudget voor vrijgemaakt.
Jarenlang werd er gesleuteld om deze langverwachte conventie van start te laten gaan, maar nu zou die
zomaar zonder grondige analyse verlengd worden?
De logica achter deze beslissing is ons onduidelijk. Er valt namelijk heel wat aan te merken op de efficiëntie
van de RIZIV-conventie. Het feit dat slechts één diagnostisch centrum opgestart kon worden en de Vlaamse
vereniging van klinisch psychologen de conventie verwierp[v] was al een teken aan de wand. Uit cijfers die in
het parlement werden vrijgegeven[vi], bleek dat na 2 jaar slechts 35% (147/416) van de gediagnosticeerde
ME/cvs-patiënten een behandelingstraject opgestart werd. Twee derden van de patiënten werd dus aan hun
lot overgelaten. Wij wijzen er graag nog eens op dat België naar schatting zo’n 20.000 tot 40.000
ME/cvs-patiënten telt. Het biopsychosociaal zorgbeleid waar u zo hevig in investeerde kan slechts een fractie
van deze patiënten begeleiden.

Cognitieve gedragstherapie
Ten tweede maken wij ons zorgen om de cognitieve gedragstherapie (CGT) zoals die in de RIZIV-conventie
gepromoot wordt. Deze controversiële vorm van CGT[vii]gaat uit van het fear-avoidance model dat
oorspronkelijke voor chronische pijnpatiënten werd ontworpen, maar niet geschikt is bij ME/cvs-patiënten. Zo
gaat het model ervan uit dat de invaliditeit van de patiënt in stand gehouden wordt door somatische
attributies; foutieve ziekteovertuigingen waarbij vermoeidheid en andere klachten toegeschreven worden aan
een ernstige, chronische ziekte. [viii] Het CDC weerlegde dit jaar eens en voor altijd dat dergelijke attributies
maladaptief zijn:
“ME/CFS is a biological illness, not a psychologic disorder. […] These patients have multiple
pathophysiological changes that affect multiple systems.”[ix]
Twee Amerikaanse studies toonden aan dat dit CGT-model wel van toepassing is bij chronische vermoeidheid
met psychische oorzaak, maar niet bij ME/CFS.[x][xi] Fred Friedberg, voorzitter van de International
Association for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (IACFS/ME) riep daarom op om
somatische ziekteovertuigingen niet langer in vraag te stellen, aangezien dit bij de patiënt verwarring en
psychisch leed veroorzaakt.[xii] Geraghty & Blease maakten deze waarschuwing concreet:
“CBT may generate negative outcomes for some CFS patients if they blame themselves for lack of
improvement, or if they wrongly perceive that they are suffering from psychological illness.”[xiii]
In 5 patiëntenenquêtes uit 3 verschillende landen rapporteert een aanzienlijk percentage (20%) van de
respondenten (n = 1808) dat CGT hun gezondheid schaadde.[xiv] Een Nederlands onderzoek, waar ook
Belgische patiënten aan deelnamen, concludeerde:
“Onze belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat de effectiviteit van CGT bij ME/cvs in de
dagelijkse praktijk per saldo niet positief is: meer patiënten meldden door deze therapie er op
achteruitgegaan te zijn dan vooruit.”[xv]
Dat komt overeen met een opvallend hoge uitval in wetenschappelijk onderzoek: in sommige CGT-studies
beëindigt maar liefst 40% van de proefpersonen de behandeling vroegtijdig.[xvi] Dit geeft aan dat deze
therapie ongeschikt is. Wij roepen dan ook op deze vorm van gedragstherapie niet langer te hanteren bij de
behandeling van ME/cvs-patiënten.
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Nieuwe KCE-studie
In plaats van te onderzoeken hoe de huidige conventie met het referentiecentrum te Leuven verbeterd kan
worden, pleiten wij voor een revaluatie van het huidig biopsychosociaal zorgbeleid. In het parlement
beweerde u (23/05/2018) namelijk dat er niet enkel een beoordeling van de overeenkomst met het centrum
van het UZ Leuven zou gebeuren maar ook:
“opnieuw een objectieve wetenschappelijke stand van zaken […] 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.”[xvii]
Wij brengen in herinnering dat een parlementaire resolutie uit 2015 - ondersteund door alle partijen (ook
VLD) en unaniem goedgekeurd in de plenaire vergadering - opriep tot een nieuwe KCE-studie. De resolutie
vroeg om: “de twee visies op cvs, enerzijds het ‘biomedisch’ model en anderzijds het ‘biopsychosociaal’
model – inzake de diagnosestelling en behandeling van cvs evidence-based te evalueren.”[xviii]
Wij begrijpen niet waarom u dit sinds uw aantreden als minister hebt nagelaten.

Biomedisch onderzoek
Tot slot zijn wij verheugd dat u de buitenlandse investeringen in de zoektocht naar een biomarker opmerkt.
Wij vinden het echter vreemd dat de projectaanvraag van het KU Leuven regelrecht tegen deze internationale
trend ingaat. CGT is een therapie waarvan de theoretische onderbouwing ontkracht en de effectiviteit
teleurstellend gebleken is. Een aanzienlijk deel van de ME/cvs-patiënten rapporteert dat deze behandeling
hun nog zieker maakt. De vraag stelt zich dus of zo’n projectaanvraag het belang van de patiënt of die van de
onderzoeker dient.
Wij begrijpen ook niet waarom u de Technische Raad voor Kinesitherapie vroeg om een klinische gids in
overeenstemming te brengen met de bevindingen van het multidisciplinaire centrum. Een klinische gids moet
zich baseren op evidence based medicine, niet op de ervaringen uit Leuven.
Als alternatief hebben de patiëntenverenigingen zelf een kinesitherapeutische gids voor de begeleiding van
ME/cvs-patiënten uitgewerkt. De nadruk ligt hierbij op ‘pacing’, een vorm van activiteitenmanagement die in
wetenschappelijke studies effectief bleek[xix][xx][xxi][xxii] en zowel door het CDC in de VS als door NICE in
het VK wordt aanbevolen bij ME/cvs.
Wat wetenschappelijk onderzoek betreft wijzen wij graag het Open Medicine Foundation aan als voorbeeld.
Deze private onderzoeksinstelling telt 3 Nobelprijswinnaars in haar rangen, heeft onderzoeksteams aan
prestigieuze universiteiten als Stanford en Havard en lijdt wereldwijd de zoektocht naar een biomarker voor
ME/cvs. Wij verwelkomden voorzitster Linda Tannenbaum op 7 juni 2017 in België en vernamen dat
samenwerking met onderzoeksteams in ons land hoogst wenselijk is. België beschikt over de medische
expertise om hieraan een cruciale bijdrage te leveren.
Tot slot vermelden wij ook het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad. Die pleitte ervoor
wetenschappelijke investeringen te heroriënteren van gedragsmatige interventies naar biomedisch
onderzoek, een beleidskoers die de Wake-up call beweging sinds haar ontstaan heeft voorgestaan. 74
internationale experts riepen vervolgens minister Bruins op om cognitieve gedragstherapie achterwege te
laten en meer in te zetten op de zoektocht naar een biomarker.[xxiii] Wij menen dat dergelijke aanbevelingen
ook voor België opgaan.
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Cvs-beleid in België
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4

Wetenschap (artikels/publicaties)

1 september 2018
In deze #OMFScienceWednesday stellen we u teamlid Rahim Esfandyarpour, PhD van het
Stanford Genome Technology Center voor. Rahim’s ME/cvs-onderzoek, gefinancierd door de
OMF, is gericht op de ontwikkeling van de nanonaald als een biomarker voor de ziekte.

Rahim Esfandyarpour, PhD, lid van het SGTC-team
“Ik behaalde mijn PhD en MSc. in elektrotechniek aan de universiteit van Stanford; momenteel ben
ik onderzoeksmedewerker techniek aan het Stanford Genome Technology Center (SGTC). Ik heb
bijna een decennium aan ervaring in de ontwikkeling van nieuwe biomedische tools voor
een verscheidenheid aan toepassingen bij de levenswetenschappen.
Mijn interdisciplinair onderzoek richt zich op translationele wetenschap door innovatieve technische
concepten toe te passen om uitdagingen in de moderne levenswetenschappen en geneeskunde
aan te pakken met drie hoofddoelen: preventie, vroege diagnose en effectieve
behandelingen van ziekten. Eén van mijn recente uitvindingen was bijvoorbeeld een
multifunctioneel ‘lab op een chip’-apparaatje dat ongeveer één cent kost, en gefabriceerd kan
worden op een inkjetprinter (zie PNAS: http://bit.ly/2BBsjAX en Stanford: https://stan.md/2MoKVJr).
Ik leid momenteel een interdisciplinair team van wetenschappers en technici die aan
verschillende onderzoeksprojecten werken, gericht op de ontwikkeling van nieuwe,
innovatieve, kosteneffectieve en precieze technologieën (bv. draagbare bio-apparaten), om de
vertaling van biomedisch onderzoek naar geavanceerde diagnostiek en behandelingen te
bevorderen.
Deze groep maakt deel uit van een technologisch ontwikkelingsteam waarmee ik samenwerk,
waaronder immunologen, genetici, biologen, chemici, oncologen, bio-informatici,
bio-ingenieurs,werktuigbouwkundige ingenieurs en elektrotechnici. Eén van de krachtige en
nieuwe technologieën die ik de afgelopen paar jaren heb ontwikkeld, was gericht op het
aanpakken van enkele van de grootste uitdagingen die samenhangen met traditionele methoden
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voor het detecteren van een biomarker. Veel detectiesystemen gebruiken bijvoorbeeld complexe
optische methoden waarvoor speciale fluorescerende labels nodig zijn, terwijl mijn methoden
gebruikmaken van goedkope elektrische detectie zonder dure labels.
Door gebruik te maken van de recente grote vooruitgang op het gebied van de nanotechnologie,
micro/nano-fabricage en microfluïdica, ontwikkelde ik een veelzijdige, ultragevoelige en hoge
doorvoer (duizenden sensoren per vierkante centimeter), op impedantie gebaseerde
nano-elektronische matrix, een nanonaald biosensor, geïntegreerd in de microfluïdische
technologie en in staat om directe en labelvrije op affiniteit gebaseerde bio-gevoeligheid van
doelgerichte biomarkers uit te voeren.
Ongeveer twee jaar geleden vernam ik meer over ME/cvs en de situatie van Whitney, en raakte
ik actief betrokken bij het bestuderen en begrijpen van deze gecompliceerde ziekte. Ik herinner me
tot in detail de discussies die professor Davis en ik hadden over hoe mijn nanonaald-matrix
een potentiële biomarker en medicijnscreenings-hulpmiddel voor ME/cvs zou kunnen zijn.
Volgens sommige onderzoeken is MEcvs een ziekte die minstens twee miljoen mensen treft in de
VS en miljoenen meer wereldwijd. Voor zover ons bekend is er momenteel geen goed
gedefinieerde, op bloed gebaseerde biomarker om ME/cvs te diagnosticeren of om preklinische
testen uit te voeren van mogelijke geneesmiddelen en therapieën voor ME/cvs-patiënten. Als
gevolg hiervan is het diagnosticeren van ME/cvs-patiënten een langdurig en kostbaar proces, dat
een fundamentele belemmering vormt voor patiëntenzorg en behandelingen.
Sindsdien heb ik vele dagen en nachten doorgebracht met experimenten met de nanonaald
en het bestuderen van de ziekte, omdat ik er sterk van overtuigd ben dat er altijd een manier
is om een oplossing te vinden als je hard genoeg probeert. Met dat in gedachten en met
behulp van onze nieuwe technologie heb ik maandenlang veel meer nieuwe sensoren opnieuw
ontworpen en gemicrofabriceerd, en ze voor deze specifieke toepassing geschikt bevonden en
geijkt.
Toen werd voor de eerste keer experimenteel waargenomen dat ME/cvs-bloedcellen een
karakteristiek impedantiepatroon vertonen wanneer ze worden onderworpen aan
hyper-osmotische stress dat aanzienlijk verschilt van die van gezonde controles. De
impedantiepatroon-verschillen tussen ME/cvs en gezond bloed in reactie op hyper-osmotische
stress suggereren dat de technologie ons mogelijk een unieke indicator van ME/cvs kan
verschaffen.
Het is heel bemoedigend dat de resultaten tot nu toe aangeven dat de technologie
potentieel een snel en accuraat diagnostisch platform voor ME/cvs kan scheppen en tegelijk
inzichten in de biologie van deze complexe aandoening biedt. Daarnaast zijn, met behulp van
deze technologie bij het screenen van medicijnen, een aantal kleine moleculen getest om te zien
hoe ze ME/cvs-cellen kunnen helpen om terug te keren naar gezond celgedrag. Deze
veelbelovende resultaten suggereren dat de technologie mogelijk kan worden gebruikt voor
het snel screenen van mogelijke geneesmiddelen en/of stoffen voor ME/cvs.
Nu streven we ernaar om verdere experimenten uit te voeren om de exacte mechanismen die
bijdragen aan de resultaten te begrijpen en om de werking van de matrix op andere ziekten uit te
testen. Daarnaast werken we aan de aanpassing van de technologie van een gadget dat
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preklinisch mogelijke medicijnen en therapieën voor ME/cvs-patiënten kan testen, en leidt
tot de ontwikkeling van een draagbaar en gemakkelijk te gebruiken apparaatje dat
onderzoekers en clinici op elk vaardigheidsniveau kunnen uitlezen.
Bovendien zijn we van plan om te werken aan andere technologieën om ME/cvs te
bestuderen. Mijn nieuw ontwikkelde printtechnologie, een flinterdun nanodeeltjescircuit, kost
ongeveer één cent aan fabricage op een inkjet printer. Het kan bijvoorbeeld niet alleen de
doorvoersnelheid bij tests verhogen, maar ook de kosten van tests drastisch verlagen en ons
misschien een ander sterk en goedkoop screeningshulpmiddel voor diagnose en medicijnen bij
ME/cvs bieden.
Hoewel er nog veel moet worden gedaan, zou ik tot slot graag van deze gelegenheid gebruik
willen maken om te zeggen dat, nu ik op de hoogte ben van ME/cvs en getuige ben van de
grootheid, moed en hoop van mensen die getroffen zijn door deze ziekte en hun familieleden –
inclusief Whitney, Ron en Janet, mijn team en ik nog gemotiveerder zijn om aan deze ziekte te
werken. We zullen ons best doen om iedereen hoop en gezondheid te brengen, omdat
iedereen dat verdient.”
Bedankt, Rahim, voor uw innovatieve en toegewijde werk om miljoenen ME/cvs-patiënten te
helpen over heel de wereld.
Lees dit stuk op onze website: http://bit.ly/2MrLVMU
De OMF bedankt team Dutch US voor de vertaling

Cortene test nieuw medicijn tegen ME/cvs
Cortene, een klein Amerikaans farmaceutisch bedrijfje kreeg groen licht om een nieuw medicijn
voor ME/cvs te testen. Ze zoeken daarvoor ME/cvs-patiënten tussen 18 en 60 jaar. Over enkele
jaren hopen ze het medicijn op de markt te hebben.
In tegenstelling tot andere producten zoals Rituxan and Ampligen, die zich op het immuunsysteem
richten, probeert Cortene het stresssysteem aan te pakken. Uit proeven op dieren bleek dat
over-stimulatie van een verdachte receptor bij gezonde ratten ME/cvs-achtige symptomen
induceerde. Het naar beneden reguleren van de receptor stopte de symptomen en daarom wordt
die behandeling nu ook op mensen getest. Voor het bedrijf daarvoor de toelating kreeg, moest het
aan heel wat voorwaarden voldoen. En voor het geneesmiddel op de markt komt, moet het ook
nog voldoen aan octrooivoorwaarden om aan het benodigde geld voor de lancering te geraken.
Als de testresultaten positief zijn, kan dat helpen om het geneesmiddel vlugger op de markt te
krijgen. Maar toch zal het nog verscheidene jaren duren en nog heel wat geld vereisen voor het
zover komt.
https://www.healthrising.org/blog/2018/07/14/cortene-chronic-fatigue-syndrome-me-cfs-drug-trial-begins/
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Vlaams Patiëntenplatform

Welke gegevens delen ziekenhuizen met de patiënt?
Uit onze bevragingen bleek eerder al dat patiënten vragende partij zijn om hun medische
gegevens online in te kijken. Het is een belangrijk hulpmiddel om verslagen rustig te kunnen
nalezen, om te communiceren met andere zorgverleners en om vragen voor de arts voor te
bereiden. Om een overzicht te krijgen van welke medische gegevens de ziekenhuizen momenteel
elektronisch delen met de patiënt, deed het Vlaams Patiëntenplatform deze zomer een
telefonische bevraging over gegevensdeling met de patiënt bij alle Vlaamse en Brusselse
ziekenhuizen.

Hoe kunnen ziekenhuizen gegevens delen met de patiënt?
Er bestaan verschillende platformen om gegevensdeling met de patiënt mogelijk te maken. Het is
het ziekenhuis dat beslist of er gegevens met de patiënt worden gedeeld. Een ziekenhuis kan
gegevens delen via zijn eigen patiëntenportaal. Maar kan zich ook aansluiten bij een hub die
gegevensdeling met zorgverleners en patiënten mogelijk maakt. Er zijn drie soorten hub’s:
Collaboratief Zorgplatform (CoZo), Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VZN KUL) en het
Brussels GezondheidsNetwerk. Wanneer een ziekenhuis aangesloten is bij een hub, moet zij
expliciet toestemming geven om gegevens te delen met de patiënt.

Resultaten alle ziekenhuizen
Uit de bevraging blijkt dat 63 % van alle ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel gegevens
elektronisch deelt met patiënten. De algemene ziekenhuizen doen meer aan gegevensdeling dan
de psychiatrische ziekenhuizen en de revalidatieziekenhuizen. Reden daarvoor is dat de algemene
ziekenhuizen reeds vanaf 2007 werden gestimuleerd door de overheid. Revalidatievoorzieningen
en psychiatrische ziekenhuizen ontvingen pas veel recenter een financiële stimulans. 40 of 70 %
van de algemene ziekenhuizen doet aan gegevensdeling met de patiënt ten opzichte van 59 % bij
de psychiatrische ziekenhuizen (20) en 25 % (2) bij de revalidatieziekenhuizen (zie figuur 1).

Bron: http://vlaamspatientenplatform.be/nieuwsbrieven/item/welke-gegevens-delen-ziekenhuizen-met-de-patient
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In het nieuws

Artsenkrant: cvs-patiënten tegen Riziv: 'Trek richtlijn
stante pede in'
Emily Nazionale (Redacteur)

19/07/18

De Riziv-klinische gids voor kinesitherapeuten 'voor de tenlasteneming van patiënten die lijden aan
cvs of fibromyalgie' moet onmiddellijk worden ingetrokken. Ze bevat informatie die "eerder nadelig
dan heilzaam" is voor de gezondheid van cvs-patiënten. Dat zeggen de Wake-Up Call Beweging,
ME-gids en de ME-vereniging in een gezamenlijke brief. Aan Artsenkrant laat het Riziv weten dat
het bereid is de aanbevelingen aan te passen.
De brief verscheen eerder deze week op de website ME-gids.net, een privé-initiatief van Belgische
en Nederlandse ME (Myalgische Encefalomyelitis)-patiënten dat "als doel heeft te informeren en
op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen".
In de brief roepen de ondertekenaars, zijnde de Wake-Up Call Beweging, ME-gids en de
ME-vereniging, de Belgische beroepsvereniging voor kinesitherapeuten (Axxon) op om de
klinische gids te verwerpen die het Riziv afgelopen maand online plaatste.
Die bevat richtlijnen 'voor de tenlasteneming van fibromyalgiepatiënten of patiënten die lijden aan
het chronischevermoeidheidssyndroom'.
"De verspreide informatie bevat verschillende feitelijke incorrectheden over de pathologie en
behandeling van het chronischevermoeidheidssyndroom (cvs). Het gevolg is dat kinesitherapeuten
een advies voorgeschoteld krijgen dat eerder nadelig dan heilzaam is voor de gezondheid van hun
patiënten", klinkt het bij de initiatiefnemers.
Verwijzend naar bestaande wetenschappelijke literatuur, argumenteren ze bijvoorbeeld dat de
klinische gids "onterecht de behandeling van twee verschillende ziekten door elkaar gooit: het
chronischevermoeidheidssyndroom (cvs) en fibromyalgie (FM)." Door cvs en FM in één richtlijn
samen te voegen bestaat volgens hen het gevaar dat aanbevelingen voor FM onterecht ook bij cvs
worden toegepast.
Daarnaast is graduele oefentherapie, die in de gids wordt aanbevolen, volgens de ondertekenaars
geen evidence based behandeling voor cvs. "Er bestaat een aanzienlijke bewijslast dat deze
therapie de gezondheidstoestand van deze patiënten schaadt."
Axxon moet zijn leden waarschuwen voor de foutieve informatie die in deze richtlijn verspreid
wordt, aldus de initiatiefnemers van de brief.
Gevraagd naar een reactie laat het Riziv weten dat het bereid is om zo nodig de aanbevelingen
aan te passen. "De gids is informatief. Hij kwam er op vraag van de technische commissie van
kinesitherapeuten en werd opgesteld door een ad hoc werkgroep bestaande uit meerdere
experten", luidt het. "De kennis in dit domein is volop in ontwikkeling, daarom zal de werkgroep de
opmerkingen en suggesties van belanghebbenden analyseren om zo nodig de aanbevelingen aan
te passen."
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ME/cvs internationaal

9 juli 2018

Ook Denemarken en Finland compleet de mist in op ME-vlak
Bron:
https://www.meaction.net/2018/07/09/denmark-has-some-new-recommendations-for-me-and-its-pretty-awful/?mc_cid=da8ff2f7
77&mc_eid=98b32f96cc

De Deense gezondheidsautoriteit (SST) heeft zijn nieuwe behandelaanbevelingen voor patiënten
met myalgische encefalomyelitis (ME) op 18 juni 2018 gepubliceerd als onderdeel van een richtlijn
met de naam 'Fysieke training als behandeling'.
Het hoofdstuk over ME is niets minder dan medisch misbruik.
Het definieert ME als vermoeidheid en stelt dat omdat er geen perfecte criteria of biomarker voor
ME is, ze ME indelen als een Funktionel Lidelse, wat zich het best vertaalt in een Functioneel
Somatisch Syndroom.
Het stelt dat alle vormen van lichaamsbeweging oké zijn, en dat er geen bewijs is dat elke vorm
van oefening ME-patiënten kan kwetsen. (noot van de WUCB-Nieuwsbriefredactie: ????) Maar
omdat sommige patiënten zich zorgen maken om schade te ondervinden, is het misschien een
goed idee om hen wat 'psychologische ondersteuning' te geven.
Het maakt gebruik van de PACE-studie en de Cochrane-reviews van 2015 en 2017, waaronder
PACE, als de belangrijkste documentatie voor het gebruik van oefeningen om ME te behandelen.
Ondertussen adviseert het ziekenhuisdistrict van Helsinki en Uusimaa (HUS) in Finland ook het
Deense model op basis van de kliniek van Per Fink voor zijn nationale richtlijnen voor CFS. (Zie de
concept richtlijnen.)

Gedeconditioneerd en gedesensitiseerd - oorzaken van ME
De Deense richtlijnen geven twee mogelijke mechanismen voor de oorzaak van ME. Eén theorie is
dat ME wordt veroorzaakt door deconditionering en als een patiënt gewoon oefent, zullen ze
stoppen met moe zijn. (noot van de WUCB-Nieuwsbriefredactie: ????)
De richtlijnen luiden ook: "Daarnaast is het waarschijnlijk dat de patiënt een psychologisch effect
zal bereiken door te ontdekken dat fysieke activiteit niet noodzakelijk leidt tot verdere
vermoeidheid."
De tweede theorie is dat ME wordt veroorzaakt door een overgevoelig zenuwstelsel, en die
oefening zal het zenuwstelsel desensibiliseren, zodat de patiënt stimulatie, zoals beweging, beter
kan verdragen. (noot van de WUCB-Nieuwsbriefredactie: ????)
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Ze beweren ook dat oefening de ontsteking vermindert, maar gebruiken een onderzoek naar
reumatische aandoeningen als referentie.
En hoe zit het met al het geweldige ME-onderzoek dat er de laatste tijd is gekomen over cytokines,
ontstekingen en metabole dysfunctie? Welnu, deze richtlijn zegt dat al deze dingen kunnen worden
veroorzaakt door deconditionering, obesitas en insulineresistentie, wat natuurlijk door oefening kan
worden opgelost.
Ze negeren de waarschuwingen van ME-experts volledig dat GET schadelijk kan zijn. Ze beweren
dat er geen contra-indicaties zijn bij het aanbevelen van GET voor alle ME-patiënten.
Deze richtlijn is waar alle artsen naar zullen worden verwezen in de behandeling van ME in
Denemarken. En het zal de basis zijn voor behandeling in de nieuwe functionele Somatische
Syndromen klinieken die de regering aanbeveelt. De aanbeveling is dat de nieuwe centra
gebaseerd zijn op de Per Finks-kliniek.

De gezondheidsdirecteur die hier verantwoordelijk voor is, Søren Brostrøm, schreef in een
opiniestuk dat ME beter begrepen wordt als chronische vermoeidheid. Dat het echt een
somatoforme ziekte is. Hij zei dat het beter was om een diagnose te vergeten en zich gewoon op
de symptomen te concentreren. Hij legde uit hoe 'experts' dachten dat CGT en GET de beste
behandelingen waren en beweerden dat patiënten nu gecoördineerde hulp zouden krijgen die ze
nodig hadden. GET en CBT voor iedereen.

Propagandamachine
De publicatie van deze aanbevelingen kwam met een door de staat geplande propagandastorm.
Kranten, tv en radio hadden allemaal verhalen die beweerden dat 300 000 Denen symptomen
hadden zoals vermoeidheid en pijn en dat deze symptomen eigenlijk Funktional Lidelse werden
genoemd. Ze omvatten ME, fibromyalgie, IBS, tinnitus, whiplash en vele andere onder deze
ongedocumenteerde overkoepelende term Funktionelle Lidelser. De aanbevelingen van de
Deense gezondheidsautoriteit voor de behandeling van al deze ziekten, die zij FL noemen, zijn
hier in het Deens te zien.
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/~/media/15C564788C0B445682C87695A2AFF6CD.ashx
De gezondheidsdirecteur die hier verantwoordelijk voor is, Søren Brostrøm, schreef in een
opiniestuk dat ME beter begrepen wordt als chronische vermoeidheid. Dat het echt een
somatoforme ziekte is. Hij zei dat het beter was om een diagnose te vergeten en zich gewoon op
de symptomen te concentreren. Hij legde uit hoe 'experts' dachten dat CGT en GET de beste
behandelingen waren en beweerden dat patiënten nu gecoördineerde hulp zouden krijgen die ze
nodig hadden. GET en CBT voor iedereen.
Commentaar van de WUCB-Nieuwsbriefredactie
Denemarken en Finland zitten spijtig genoeg op het totaal verkeerde spoor wat betreft de
behandeling van ME.

2018 augustus-september

20

Centers for Disease Control (CDC) past ME-info op website aan …
maar het kan beter!
De informatie over ME op de website van Centers for Disease Control (CDC) is aangepast

met de input van verschillende betrokkenen, waaronder ook een ME-vertegenwoordiger
Het goede nieuws over de website:
●
●
●

●

●

●

De website van de CDC legt uit dat lichaamsbeweging bij ME schadelijk kan zijn.
Er ligt nadruk op geleidelijke aanpak van de ziekte (luisteren naar het lichaam!)
De CDC bevestigt opnieuw de bewering van het National Academy of Medicine Report
(2015) waarin staat dat ME niet psychiatrisch is en dat er niets waar is van het verhaal van
'ziektewinst’ (voordeel halen uit het ziek zijn)
Voor de eerste keer vermeldt de CDC milde, matige en ernstige vormen van ME en erkent
ze de heterogeniteit van de ziekte. Patiënten kunnen een waaier van symptomen hebben
en ze verschillen van persoon tot persoon en van moment tot moment.
Het deel over etiologie en pathofysiologie beschrijft algemene biomedische aberraties bij
mensen met ME: het is geen ingebeelde ziekte en we moeten op zoek gaan om ze met
diagnostische tests vast te stellen
De CDC erkent het gebrek aan opleiding en negatieve attitudes bij zorgverleners:

Het slechte nieuws over de website:
●
●

●

●
●
●
●

Advies over oefenen kan nog steeds tot schade leiden. Meer beweging leidt niet tot
genezing!
Prognose wordt te positief voorgesteld. Een vroege diagnose leidt niet noodzakelijk tot een
(volledige) genezing. De statistieken wijzen erop dat weinig patiënten volledig of zelfs
gedeeltelijk genezen.
Diagnostische criteria staan in een sectie met de titel 'Historische casusdefinities en
-criteria begrijpen'. Dat zorgt voor verwarring bij de diagnose want de criteria om ME vast te
stellen zijn door de jaren heen veranderd.
Van de huisarts wordt verwacht dat hij een behandelplan opstelt, maar zelfs
ME-specialisten (als die er al zijn!) kunnen die taak moeilijk aan.
Mildere ME-gevallen worden als de norm gepresenteerd, de zwaarste gevallen komen te
weinig aan bod.
In de sectie etiologie en pathofysiologie wordt emotioneel trauma genoemd als een
mogelijke trigger voor ME, maar daar is geen bewijs voor.
Aanbevelingen voor slaaphygiëne helpen niet bij ME.

De volledige studie vindt u hier:
http://www.meaction.net/wp-content/uploads/2018/07/CDC-REVISES-ITS-INFORMATION-ON-ME.pdf
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Varia

De Britse liefdadigheidsinstelling Invest in ME heeft een briefing geschreven voor het debat in de
Westminster Hall in 21 juni waarin vijf miljoen pond aan financiering voor biomedisch onderzoek
wordt gevraagd. De briefing biedt ook een uitstekende samenvatting van de ziekte en de
uitdagingen waarmee patiënten worden geconfronteerd bij het verkrijgen van passende zorg.
De 7 aanbevelingen vindt u hier:
https://www.meaction.net/2018/06/21/read-invest-in-mes-parliamentary-briefing/?mc_cid=4dd0ac6
626&mc_eid=98b32f96cc

9

Petities

Hopelijk heeft u deze petitie vóór vrijdag 31 augustus 2018 ondertekend?
Onderteken de #MEAction-petitie om te voorkomen dat de CDC een vreselijke fout opnieuw maakt.
Ze proberen het in The Pacific Northwest Evidence gevestigde oefencentrum (EPC) van de
Oregon Health and Science University stilletjes in te huren voor een eenmalig contract om hen te
helpen nieuwe federale richtlijnen te ontwikkelen voor een ME/cvs-behandeling.
Dat klinkt misschien niet zo slecht, maar er is genoeg reden om gealarmeerd te zijn. Dezelfde
aannemer werd vier jaar geleden ingehuurd om een vergelijkbaar literatuuronderzoek te doen naar
de bewijsbasis voor ME/cvs-behandelingen door een zusterbureau van CDC, het Agentschap voor
onderzoek en kwaliteit van de gezondheidszorg (AHRQ). Het ging niet goed.
In feite bleek het vorige EPC-project een jarenlange nachtmerrie voor de ME-gemeenschap te zijn.
Keer op keer wezen advocaten op problemen met het werk van de EPC maar ze werden
herhaaldelijk afgewezen. Toen de EPC haar rapport in 2014 publiceerde, bevatte het desastreuze
aanbevelingen voor GET en CBT en concludeerde dat PACE een goede proef was met weinig
afwijkingen.
Alleen door het hardnekkige werk van vele ME-voorstanders en een eerdere #MEAction-petitie aan
CDC en AHRQ, gaf EPC uiteindelijk twee jaar later een heranalyse uit, maar ze weigerden nog
steeds koppig dit addendum van 2016 te publiceren in een collegiaal getoetst tijdschrift waarvan
de conclusies onzichtbaar zijn voor ontwikkelaars van behandelingsrichtlijnen voor ME/cvs.
We moeten dit stoppen. Het is niet onze bedoeling om de geschiedenis zichzelf te laten herhalen
zonder te vechten. Maar we hebben heel weinig tijd. De CDC probeert dit eenmalige contract met
EPC af te sluiten en geeft ons slechts een minimumtijd om te antwoorden. We hebben alleen tot 31
augustus 2018.
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Onderteken deze petitie om te eisen dat de CDC dit contract niet uitvaardigt, het project in de
wacht zet en #MEAction onmiddellijk ontmoet om ons ervan te verzekeren dat ze:
●
●
●

een TRANSPARANTE en COLLABORATIEVE benadering creëren van toekomstige
richtlijnen voor ME/cvs,
niet dezelfde fouten herhalen bij het aanpakken van de nog bestaande uitdagingen, en
professionele beoefenaars, die daadwerkelijk met patiënten werken, opnemen in elk proces
dat behandelingen aanbeveelt

TEKENEN VAN DE PETITIE KON VIA DEZE LINK
https://www.meaction.net/2018/08/26/stop-cdc-from-hiring-shoddy-contractor-for-me-treatment-gui
delines/?mc_cid=20165100b3&mc_eid=98b32f96cc

Enquête
Ethische vragen rond uw elektronisch medisch dossier
Beste ledenvereniging,
Ehealth en het elektronisch patiëntendossier zijn dezer dagen een ‘hot topic’. Wij kregen dan ook
de vraag om een enquête te verspreiden in het kader van een doctoraatsstudie. In de enquête
‘Ethische vragen rond uw elektronisch medisch dossier’ peilen onderzoekers van de Universiteit
Gent naar de mening van de patiënt over de online inzage en het delen van
gezondheidsgegevens. Er komen vragen in aan bod als: Moet informatie over een
alcoholprobleem uit het verleden gedeeld worden met andere artsen dan de huisarts? Moeten
resultaten van onderzoeken altijd onmiddellijk beschikbaar zijn? Moeten patiënten zelf kunnen
kiezen welke dokters hun dossier kunnen bekijken? De resultaten van dit onderzoek zullen met het
VPP gedeeld worden zodat wij deze ook kunnen gebruiken in onze werking.
De enquête kan je invullen via deze link:
http://survey.flw.ugent.be/index.php/135542?token=digitaal
Alvast bedankt voor je deelname.
Met vriendelijke groeten,
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Jeroen Brouwers
Projectverantwoordelijke e-health, big data en medische ongevallen
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26
jeroen.brouwers@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be

10 Patiënten aan het woord
Het verhaal van Jessica Taylor-Bearman,
Toen ik ermee instemde om deel uit te maken van Jens film, kon ik me
niet voorstellen dat het zoveel levens over de hele wereld zou
aanraken en een beweging zou uitlokken die Myalgische
Encephalomyelitis bekend maakte bij het grote publiek. En het is met
groot genoegen dat ik je uitnodig om een duik te nemen in mijn verhaal
over ernstige ME.
Inmiddels zou je allemaal “Onrust” (Unrest) moeten gezien hebben en
jullie waarschijnlijk het meisje met ME herinneren dat haar leven
doorbracht in bed, verjaardagen viert en haar leven van alledag
doorbrengt in een enkele kamer. Dat meisje heeft nu een boek en wil dat jullie het allemaal lezen.
Het boek is getiteld “A Girl Behind Dark Glasses” en is nu digitaal beschikbaar via Kindle & iBooks
en ook in gedrukte vorm via Amazon & Book Depository (World Wide). Het beschrijft 4 jaar van
mijn leven, van een normale gezonde tiener tot volledig onbekwaam zijn met machines die me in
leven houden.
Vanuit een verduisterde wereld, gevangen tussen vier muren, vertelt een jonge vrouw, Jessica, het
verhaal van haar strijd tegen het ME-Monster. De ernstigste vorm van een neuro-immuunziekte,
Myalgische Encefalomyelitis, ging op 15-jarige leeftijd met haar in oorlog. Van onder haar donkere
bril ziet Jessica een wereld die heel anders is dan die ze zich herinnert als een tienerschoolmeisje.
Dit waargebeurde verhaal volgt haar pad terwijl ze uiteindelijk jarenlang in het ziekenhuis woont
met buizen die haar in leven houden.
Dit schrijnende verhaal volgt de hoogte- en dieptepunten van de ziekte en de opname in het
ziekenhuis, geschreven in haar dagboek 'Bug' met de door haar stem geactiveerde technologie,
waarmee ze haar droom kan verwezenlijken om auteur te worden.
Het biedt een rauwe en directe eerlijkheid aan het verhaal die achteraf onmogelijk te registeren
was.
https://mailchi.mp/unrest/read-my-book-a-girl-behind-dark-glasses?e=05c1e0cea6
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11 Activiteitenkalender
Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Bent u nog geen lid van de Wake-Up Call Beweging vzw of bent u nog niet aangemeld voor
onze nieuwsbrief, surf dan naar http://www.wakeupcallbeweging.be/wucb/word-lid
Lidmaatschap is gratis.
● De eerstvolgende editie van de WUCB-nieuwsbrief verschijnt eind 2018.

https://www.meaction.net/
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