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Voorwoord

Geachte sympathisanten,
De Wake-Up Call Beweging is niet langer een vereniging zonder winstoogmerk!
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 23 november 2019 werd beslist om met
onmiddellijke ingang over te gaan tot de vrijwillige ontbinding van de Wake-Up Call Beweging vzw.
De reden om over te gaan tot de ontbinding van onze vereniging zonder winstoogmerk is een
gevolg van de steeds slechter wordende gezondheid van onze bestuursleden alsook vrijwilligers.
De zwakke gezondheid van de meeste van onze medewerkers maakte het in de praktijk quasi
onmogelijk om nog op een zinvolle manier verder te doen met de vereniging. De vrijwillige
ontbinding van de WUCB vzw was dan ook een noodzakelijke beslissing.
Met deze laatste nieuwsbrief brengen we niet zozeer een overzicht van nieuwtjes uit ME-land maar
nemen we afscheid van onze leden a.d.h.v. een beknopt overzicht van het ontstaan en een aantal
hoogtepunten van de WUCB vzw.
Wij wensen langs deze weg iedereen van harte te bedanken die de voorbije jaren aanwezig
was op onze activiteiten of die steun verleende aan de WUCB in welke vorm dan ook.
Zonder jullie hulp stonden wij nergens …. samen waren we sterk.
*Personen die vragen hebben omtrent ME/cvs kunnen voor onbepaalde duur nog terecht op het
e-mailadres: wakeupcallbeweging@yahoo.com
Ook de website van de Wake-Up Call Beweging blijft nog een tijdje online, wellicht tot einde mei
2020.
Dan willen wij jullie langs deze weg nog van harte een zalige kerst toewensen en een voorspoedig
en gezonder 2020. Het ga jullie goed allemaal!
Vanwege het voltallige WUCB-team.
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2 Ontstaan en verloop WUCB vzw
2.1 Nationale cvs-protestactiedag 14 maart 2011
De Wake-Up Call Beweging kende haar ontstaan in de aanloop naar de Nationale
cvs-protestactiedag van 14 maart 2011 die zich afspeelde voor het kabinet van toenmalig bevoegd
Minister van Volksgezondheid, Laurette Onckelinx (PS).
De initiatiefnemers wensten met de prostestactie het cvs-wanbeleid van de voorbije 20 jaar aan te
klagen, alsook het psychisch stigma dat ermee gepaard gaat. Een delegatie van patiënten werd
ontvangen op het kabinet van Volksgezondheid waar een manifest werd overhandigd maar
Minister Onkelinx gaf nooit enig gevolg aan de oproep van de actievoerders.
Oorspronkelijk was het hoofddoel van de Wake-Up Call Beweging om het politieke beleid
aangaande cvs te dynamiseren met behulp van wake-up calls (gerichte acties). Om de
beleidsmensen letterlijk wakker te schudden voor deze problematiek. In een later stadium trachtte
de Wake-Up Call Beweging meer en meer ook maatschappelijk een voortrekkersrol te gaan spelen
in het sensibiliseren van het brede publiek omtrent de misverstanden die bestaan over het
Chronisch Vermoeidheidssyndroom.
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2.2 Infostandjes in vijf grootsteden tijdens 12mei Werelddag
(2012/2013).
Met de steun van talrijke vrijwilligers werd deze actie een groot succes maar het initiatief
bleek achteraf gezien te zwaar voor onze medewerkers om de formule te blijven herhalen.

Sfeerbeeld te Aalst met lekkere pannekoeken en warme chocomelk.

In actie te Antwerpen
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Sfeerbeelden te Brugge.

Steviaplantjes te koop ten voordele van ME/cvs.
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2.3 Verzoekschrift 'erkenning en betere geneeskunde door
onderzoek' (18 369 handtekeningen 14 maart 2013).

Het initiatief voor dit verzoekschrift werd gelanceerd op 12 april 2012 en werd met succes afgerond
op 1 maart 2013. Het vooropgestelde benodigde aantal handtekeningen bedroeg 15 000. In totaal
werden er 18 369 geldige handtekeningen geteld door de Antwerpse deurwaarder Eric Rochtus,
die bij proces-verbaal van vaststelling dit aantaal officieel vastlegde.
Tot groot ongenoegen van het WUCB-bestuur werd er door de federale regering (na anderhalf jaar
wachten) niet het gepaste gevolg gegeven aan de inhoud van het verzoekschrift. De vragen
opgesteld door de WUCB werden door gewezen Minister van Volksgezondheid Laurette Onckelinx
afgedaan als ongegrond en niet relevant.
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2.4 Protestactie 'return to sender' (tegen schorsingen
invaliditeit door het RIZIV – 26 sept 2013)
Omwille van de laksheid van de overheid besloot de WUCB in 2013 haar strijdvaardigheid en
vastberadenheid als actieve patiëntenbelangenorganisatie nogmaals aan te wenden.
Aanleiding hiervoor waren de talrijke schorsingen van de invaliditeit onder cvs- en
fibromyalgiepatiënten en de steeds terugkomende boodschap dat cvs in feite geen aandoening is
die een lange arbeidsongeschiktheid rechtvaardigt. Een boodschap die vooral hard aankomt bij
patiënten die met moeite nog hun huishouden kunnen beredderen, laat staan zelfstandig wonen.

Naast een visuele actie met spandoeken en een theatergezelschap dat voor de gebouwen van het
RIZIV een ludieke voorstelling uitvoerde van een medische controle, konden patiënten ook een
lege doos opsturen naar het RIZIV met daarin een voorgetypte brief met de boodschap dat de
betreffende patiënt zijn diagnose cvs teruggaf aan het RIZIV aangezien dit in de praktijk toch een
lege doos bleek te zijn.
Zo werden er door de Post een tweehonderttal lege dozen afgeleverd bij het RIZIV.

sfeerbeelden van de actiedag
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2.5 Parlementaire werkgroep commissie volksgezondheid
nov/dec 2013
Op 6 november en 5 december 2013 organiseerde de WUCB twee vergaderingen in het Federaal
Parlement waarop leden van de Commissie Volksgezondheid van de verschillende politieke
partijen werden uitgenodigd. Deze vergaderingen stonden in het teken van de WUCB-werkgroep
die we hadden opgericht met als doel, de problemen rond het cvs-beleid o.a. aan de hand van een
presentatie te gaan toelichten in Brussel. Daarna hadden we graag de verschillende politieke
partijen op één lijn gekregen voor een gezamenlijke resolutie maar daarvoor bleek onvoldoende
interesse aanwezig te zijn.
De Sp.a en de PS waren de grote afwezigen op deze vergaderingen, alle andere partijen waren
vertegenwoordigd op de eerste vergadering maar de meesten van hen gaven dan weer verstek
voor de tweede bijeenkomst die plaats vond op 5 december 2013. Het leek destijds bijna een ware
graadmeter voor de mate van oprechte politieke interesse in de cvs-problematiek.
De WUCB overhandigde tijdens deze vergaderingen aan de aanwezige parlementairen een aantal
Faze1- en Faze 2-maatregelen die nodig waren om het cvs-beleid op het juiste spoor te krijgen.
Onze conclusie na afloop: patiëntenparticipatie binnen het gezondheidsbeleid blijft een
minimalistisch begrip dat nog steeds op de nodige weerstand kan rekenen.
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2.6 Lancering 'campagne stop de diagnose cvs' met 4
campagneshows in culturele centra doorheen Vlaanderen
(2015/2016)

Met de campagne ‘stop de diagnose cvs’ wou de ‘Wake-Up Call Beweging vzw’ (WUCB) de
Vlaamse bevolking alsook de beleidsmakers duidelijk maken dat cvs geen psychogene ziekte is,
maar een aandoening waarvan biomedische componenten aan de basis liggen en dat het in
wezen dus gaat over een lichamelijke ziekte.
De campagne bestond uit een aantal campagneshows verspreid over Vlaanderen. Tijdens deze
infoavonden werd uitleg gegeven over het doel van ‘stopdediagnosecvs’. Het programma werd
afgewisseld met muziek en stand-up comedy. Op het einde van de avond kreeg iedere bezoeker
affiches en flyers mee naar huis zodat elke individuele patiënt in zijn eigen buurt of stad de
campagne onder de aandacht kon brengen.
Voor de campagne konden we rekenen op de steun van voormalig tv- en radioproducer Luk
Saffloer (VRT) die zelf ook aan cvs lijdt. Kleinkunstzangeres Mira en stand-up comedian Thomas
Smith namen het meter- en peterschap voor hun rekening.
De kracht van de campagne was de informatieve website www.stopdediagnosecvs.be
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En niet te vergeten het prachtige campagnelied ‘Race’ van de hand van Mira. Wellicht is dit lied
de mooiste verwezenlijking van de campagne ‘stopcvs’.
Nog steeds te beluisten via youtube: https://www.youtube.com/watch?v=buwH7zhvgvM

Teskt ‘Race’ (door Mira)
hoera, de zon schijnt in dit land dan moeten wij naar buiten want morgen kan ’t gedaan zijn en
valt er weer regen
maar jij ligt nog in bed wortel te schieten, stijf en flets wat kan het nut van dit bestaan zijn? zo
jong en al versleten

’t leven lijkt een race en je lijf wil niet mee in het oog van een orkaan lijk je stil te staan, je
kan niet mee je wil zweven, licht als dons los van de grond

vrienden wachten op het terras bestellen alvast een glas kom zet je er toch bij en doe je best
wat beter
alsof jij het verzint en met volle goesting daar achter de gordijnen alleen ligt in de leegte

’t leven lijkt een race en je lijf wil niet mee in het oog van een orkaan lijk je stil te staan, je
kan niet mee je wil zweven, licht als dons los van de grond

je liep jezelf nooit voorbij altijd alles op z'n tijd toch is de batterij leeg toch trappel je ter
plaatse
je wil nog zoveel je geeft niet op dat de rest het er maar bij neemt bij jou gaat het wat trager.
*Door Mira Bertels.
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2.7 OMF End ME/CFS Worldwide Tour i.s.m. WUCB vzw


Op woensdag 7 juni 2017 werden de Belgische ME/cvs-patiënten vereerd met een bezoek van
Linda Tannenbaum (CEO van het Amerikaanse Open Medicine Foundation (OMF).
De Wake-Up Call Beweging vzw werd door het OMF uitgekozen om in samenwerking met hen dit
event voor België op het getouw te zetten.
Het event was onderdeel van de OMF 'End ME/CFS Worldwide Tour' waarmee het OMF een
boodschap van hoop wil brengen aan patiënten, ouders van patiënten, zorgverleners en vrienden
die samen geconfronteerd worden met de schrijnende gevolgen van ME/cvs en fibromyalgie.
Mevrouw Tannenbaum gaf uitleg over het 'End ME/CFS project' (dat onder leiding staan van
Professor Ronald Davis) waarmee zij het voortouw willen nemen in het wereldwijde onderzoek
naar ME/cvs. Het OMF kan hiervoor rekenen op een team van gerenommeerde wetenschappers
waaronder 3 Nobelprijswinnaars.
Het was een hoogdag van formaat met aansluitend een benefietdiner ten voordele van het OMF.
Achteraf is gebleken dat het OMF onze (financiële) steun en waardering meer dan waard zijn en
dat hun organisatie een licht in de duisternis is voor de ontelbare ME/cvs-patiënten wereldwijd.

*Linda Tannenbaum (OMF) te Antwerpen/Merksem.
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Sfeerbeelden OMF End ME/CFS Worldwide
Tour/Antwerpen
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2.8 De 14e editie van het Internationaal Documentaire
Festival Docville met Unrest op de affiche

Tijdens de week van 21 tot 29 maart 2018 organisseerde Docville in samenwerking met de WUCB een
screening van de ME/cvs documentaire ‘Unrest’. De film won de Speciale Juryprijs voor
Documentaire-editing op Sundance en stond op de shortlist van de Oscars.

De voorstelling kon rekenen op een 150-tal kijklustigen.
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Aansluitend was er een Panelgesprek onder de noemer 'DOCVILLE+ (debatten rond actuele thema’s naar
aanleiding van een film op het Docville programma).
Dit in aanwezigheid van gastsprekers verzekeringsarts/jurist Jim Faas (Nederland) en Professor dr. em.
Frank Comhaire (UGent), gemodereerd door Gunther De Bock (WUCB).

Verzekeringsarts Jim Faas (NL) in gesprek met Gunther De Bock (WUCB).

(v.l.n.r.) Dhr. Frank Moens (Docville), Dhr. Gunther De Bock (bestuurslid WUCB), Prof. Em. Dr. Frank Comhaire,
endocrinoloog (UGent), Dhr. Jim Faas, verzekeringsarts/jurist (NL), Els Crick (bestuurslid WUCB), Anita & Chris (vaste
medewerkers WUCB)
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2.9 Alsook enige sfeerbeelden van de Unrest voorstelling te
Permeke Antwerpen (WUCB_11 januari 2018)
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3.1 Waar naartoe na WUCB
Enkele tips… Nederlandstalige toonaangevende informatie websites over ME/cvs

https://www.me-gids.net/

https://mecvswetenschap.wordpress.com/

http://www.hetalternatief.org/

12ME - nieuwe vereniging voor ME/cvs patiënten!!!
De nieuwe Gentse vereniging 12ME wil met een positief verhaal de ernst en problematiek van ME/cvs
onder de aandacht brengen. De betrachting is om de acties voor 12 mei uit te breiden naar de
eindejaarsperiode en daarbij fondsenwerving op te nemen om zo het wetenschappelijk onderzoek naar
ME/cvs te ondersteunen. Verschillende acties staan al in de planning of hebben ondertussen
plaatsgevonden.
Meer info op http://www.12me.be/
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3.2 Blijf trouw aan de Open Medicine Foundation

Het WUCB-bestuur heeft de voorbije jaren meermaals opgeroepen om geld te doneren aan het
toonaangevende onderzoeksteam van de Amerikaanse Open Medicine Foundation en wij hopen
dat de Belgische patiënten na het verdwijnen van de WUCB dit zullen blijven doen.
Het OMF verdient immers die steun omwille van hun voortrekkersrol en hun baanbrekend
onderzoeksproject 'End ME/CFS project' dat onder leiding staat van de alom gerenommeerde en
wereldberoemde geneticus 'Professor Dr. Ronald W. Davis'.
Het momentum voor onderzoek naar ME/cvs ligt op recordniveau. Het OMF heeft dus ook in de
toekomst uw steun hard nodig om door te gaan met baanbrekend onderzoek om ME/cvs te
beëindigen. De ontdekkingen van het OMF zullen op termijn ook het cvs-beleid in België
beïnvloeden.

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.
Wie op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden van het OMF kan zich op hun website
aanmelden voor de nieuwsbrief.
https://www.omf.ngo/
https://www.omf.ngo/newsletter-sign-up/
https://www.omf.ngo/ways-to-donate/
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3.3 ME-action en Millions Missing in België

Wie in de toekomst actie wil blijven voeren voor een beter gezondheidsbeleid ten aanzien van
ME/cvs-patiënten kan dat wellicht best doen onder de vleugels van het internationale ME-action.
Dat kan door zelf een actie op het getouw te zetten of door aan te sluiten bij Millions Missing Gent
https://www.facebook.com/events/413009072840964/

Alle info over ME-action en hun acties wereldwijd vind je op: https://www.meaction.net/
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4. Tot slot een overzicht van het totaal van WUCB-donaties
aan ME/cvs-doelen in 2019.
1.

728,97 € aan UC Berkely/David Tuller (USA)

2.

500 € aan ME-action (USA)

3.

2600 € aan Mike Harley (Just Giving For IiME)

4.

2448,55 € aan Open Mediciine Foundation (USA)

5.

2000 € aan ME_Gids.net

6.

945,14 € aan 12ME vzw (Gent)

Totaal schenkingen = 9.222,66 €
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