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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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1 Voorwoord 
 
Beste leden, beste sympathisanten, 
 
Wordt 2018 het jaar van de waarheid? Die vraag kunnen we ons stellen nu ook de Nederlandse 
gezondheidsraad in navolging van het Institute of Medicine (IOM) een nieuw adviesrapport heeft 
uitgebracht over ME/cvs. De Conclusie van de commissie is dat veel artsen en zorgverleners 
patiënten met ME/cvs tekort doen door hun ziekte niet serieus genoeg te nemen en toe te 
schrijven aan ‘psychische’ oorzaken. Patiënten lijden hieronder, in vele opzichten. Doordat de 
vooroordelen ten aanzien van de ziekte doorwerken in de beoordeling van aanspraken op 
inkomens-, zorg- of andere voorzieningen, treffen ze hen ook op het materiële vlak. De commissie 
benadrukt nogmaals dat ME/cvs een ernstige ziekte is, die gepaard gaat met substantiële 
beperkingen, en dat over het ontstaan ervan nog niets met zekerheid bekend is. Daarom dat de 
behandeling momenteel niet kan gericht zijn op de oorzaken van de ziekte. Er is de 
hoogdringendheid naar meer wetenschappelijk onderzoek om te komen tot robuuste kennis 
over diagnostiek, ontstaan en behandeling van ME/cvs. Er wordt gepleit voor de oprichting van 
zorgnetwerken en onderzoekscentra vanuit een aantal poliklinieken die kunnen uitgroeien tot ME/ 
cvs-expertisecentra net zoals de aan umc’s verbonden expertisecentra voor zeldzame 
aandoeningen, die in een Europees samenwerkingsverband zijn ingebed. 
 
Het volledige rapport van de Nederlandse gezondheidsraad kan u hier nalezen. 
 
De vraag die volgt is hoe snel België zal volgen met een koerswijziging inzake cvs-beleid. De 
WUCB oproep - daterende van 17 december 2017 - om ME & cvs te erkennen als biomedische 
ziekten belandde alleszins in dovemansoren. (zie reacties v/d politiek verder in deze nieuwsbrief) 
De WUCB zal dan ook de komende maanden nagaan welke juridische stappen er kunnen 
ondernomen worden om de overheid in gebreke te stellen voor het jarenlange falend cvs-beleid. 
 
Met de maand mei in aantocht stijgt ook alweer de 12 mei werelddag koorts voor ME/cvs en 
fibromyalgiepatiënten. Zo wordt deze dag gewoontegetrouw aangegrepen om de ziekte onder de 
aandacht te brengen van het brede publiek. Dit jaar is dat niet anders, het internationale ME Action 
netwerk roept wederom alle patiënten wereldwijd op om op 12 mei een zichtbaar initiatief te 
ontplooien in het belang van de ME/cvs-gemeenschap. Dat kan gaan van een affiche voor het 
raam plaatsen tot een heuse protestactie met alles erop en eraan. De ervaring leert dat initiatieven 
van individuen (patiënten) door de media makkelijker opgepikt worden dan wanneer dat initiatief 
van een vereniging komt. 
 
Wie iets op het getouw wil zetten kan zich aanmelden bij ME Action. Zij geven praktische tips en je 
actie wordt zo onderdeel van een wereldwijd gebeuren: 
https://millionsmissing.meaction.net/get-started/ 
Of je kan aansluiten bij de publieke actie van MillionsMissingBelgium die plaatsvindt op 12 mei 
op de Kaai te Diest (korte actie van 20 tot 21 uur). Verscheidene schoenen zullen er uitgestald 
worden waaraan we dan persoonlijke verhalen zullen bevestigen. Alle info op 
http://millionsmissing.be/ 
Aanmelden kan ook via facebook: https://www.facebook.com/MEBelgium 
 
Zie ook! *Extra voorstelling van de bekroonde ME/CVS documentaire “Unrest” 
(zie rubriek 11 - activiteitenkalender) 
 
Het WUCB bestuur. 
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2   Update WUCB-activiteiten 

 
Voorstelling “Unrest” te Permeke Antwerpen - donderdag 11 januari 2018 
 
Op donderdag 11 januari organiseerde de Wake-Up Call Beweging vzw een filmvoorstelling van de 
bekroonde Amerikaanse ME/cvs-documentaire “Unrest”. De voorstelling vond plaats in auditorium 
Permeke te Antwerpen en kon op heel wat belangstelling rekenen. Zo was de vraag groter dan de 
capaciteit van de zaal waardoor enkele mensen op hun honger bleven zitten. Onder de 96 aanwezigen 
bevonden zich vooral patiënten en familie van patiënten. Het overgrote deel daarvan woonde na de 
voorstelling de vragenronde bij die tot anderhalf uur in beslag nam. We mogen terugblikken op een 
zeer geslaagde avond. (foto’s -> zie verder in deze nieuwsbrief) 
 

 
 
“Unrest” op het Docville filmfestival (Leuven) - vrijdag 23 maart 2018 
 
Op 23 maart was er dan de voorstelling van Unrest tijdens het filmfestival Docville te Leuven dat tot 
stand kwam in samenwerking met de Wake-Up Call Beweging vzw. De voorstelling werd binnen het 
format DOCVILLE+ aangeboden met daarbij aansluitend een panelgesprek over ME/cvs.  
 
Het werd een boeiend en kritisch debat met verzekeringsarts/jurist Jim Faas (NL) en Professor 
Emeritus Dr. Frank Comhaire (U Gent) en WUCB-bestuurslid Gunther De Bock die optrad als 
moderator. 

De voorstelling trok een 150-tal geïnteresseerden. Een 50-tal personen woonden na de voorstelling het 
Docville+ panelgesprek bij.  

Klik hier voor de video van het Docville+ panelgesprek over ME/CVS. 
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Verzekeringsarts/jurist dhr. Jim Faas (NL) had het over de onregelmatigheden bij de PACE-trial en het 
nieuwe adviesrapport over ME/cvs van de Nederlandse gezondheidsraad. (Voor wie Jim Faas een 
beetje wil leren kennen: zie rubriek 6). 

Professor Emeritus Dr. Frank Comhaire (endocrinoloog UGent) gaf een uiteenzetting over de 
pathofysiologie van cvs, primaire versus secundaire cvs en de piste omtrent de verstoring van het 
pyruvaat dehydrogenase enzym en de mogelijke behandeling ervan. 

Gunther De Bock (bestuur WUCB) sprak over de conceptuele benadering van cvs, historische 
ontwikkelingen, de opmars van het biomedisch onderzoek en de moeizame dialoog tussen patiënten en 
overheid. 

Nadien was er ruimschoots gelegenheid tot vraagstelling door het publiek aan de gastsprekers. De 
avond werd afgerond omstreeks 23.30 uur. 

De WUCB wenst Docville van harte te bedanken voor de organisatie en de fijne samenwerking, alsook 
voor de fijne attentie! 

Onze bijzondere dank gaat uit naar gastsprekers dhr. Jim Faas en prof. Frank Comhaire voor hun 
belangrijke bijdrage aan deze avond! 

Noot: artsen noch studenten geneeskunde waren aanwezig, behalve prof. Greta Moorkens, diensthoofd 
van het referentiecentrum UZA, die wij bij toeval zelf opmerkten achteraan in de zaal, en die tijdens het 
panelgesprek - alvorens Prof. Comhaire aan het woord kwam - jammer genoeg in stilte de zaal verliet. 

*Extra voorstelling “Unrest” op 15 mei 2018 (CC Tervuren - zie rubriek 11 activiteitenkalender) 
 

 
(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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Sfeerbeelden Unrest voorstelling te Permeke (11-01-2018) 

 

2018 januari-maart 5 



Sfeerbeelden “Unrest” op het filmfestival Docville (23-03-2018) 
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3 Cvs-beleid in België  
 

 
 

Belangengroep stapt naar rechter als cvs niet erkend 
wordt als biologische ziekte 
 
“Overheid verkeert opnieuw in een staat van besluiteloosheid”. 
 
 
U herinnert zich allen nog onze oproep aan de Federale en Vlaamse overheid. 
 
 
Geachte Minister(s), Antwerpen, 11 december 2017 
 
Wij, de Belgische ME & cvs-patiënten, vragen aan de Federale en Vlaamse 
overheid om met directe ingang te erkennen dat ME & cvs biologische ziekten zijn. 
Wij verwijzen hiervoor naar de onmiskenbare overvloed aan wetenschappelijke 
bewijslast die hieromtrent momenteel voorhanden is. Gebeurt dat niet, dan volgen 
er juridische stappen. 
http://www.wakeupcallbeweging.be/in-actie/166-oproep-aan-de-federale-en-vlaams
e-overheid 
 
 
Op basis van de antwoorden die we ontvingen kunnen we afleiden dat er niet 
wordt ingegaan op onze vraag om ME & cvs te erkennen als biomedische 
ziekten.  
 
Het kabinet van Minister De Block deed zelfs niet de moeite om per brief te 
antwoorden en stuurde via een omweggetje een reactie op onze oproep. 
 
 
*Er kwam van geen enkel kabinet een constructief voorstel! 
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Hieronder kan u onze allerlaatste reactie lezen aan Minister De Block. 
 
Geachte Minister De Block, 
 
Uw antwoord (e-mail van 6/02/2018 Cel contact met de burger) op ons schrijven van 11 
december 2017 is ontoereikend en getuigt van een totaal gebrek aan bereidwilligheid en 
een open visie om iets aan de uitzichtloze situatie van de Belgische ME & cvs-patiënten te 
willen doen. 
 
Wat uw eerdere schrijven betreft van 14 april 2016 met referentie 532829 dd., daarin staat 
vermeld dat: 
 

 
“op basis van de huidige evidence based medicine er geen elementen voorliggen om het 
huidige beleid op dat vlak te wijzigen”. 

 
“ dat de federale overheid voorziet in een conventie specifiek voor de opvang van 
mensen met cvs waarbij het behandelplan bestaat uit sessies cognitieve 
gedragstherapie”. 

 

 
Hiervoor verwijs ik nogmaals naar het Evidence Report/Technology Assessment Number 
219 /addendum van het Agency for Healthcare Research and Quality daterende van juli 
2016, wat betekent dat de aangeboden behandelingen CGT en GOT niet evidence 
based zijn en bij een deel van de patiënten zelfs leiden tot een verslechtering van hun 
toestand. Het in stand houden van deze toestand is de verantwoordelijkheid van 
onze Minister van Volksgezondheid. 
 
Onze vraag was om steun te verlenen aan het biomedisch model voor ME/cvs.  
 
Wat betreft de open brief van de cvs-experten waar u naar verwijst. 
 
De huidige aangestelde cvs-experten in België geloven niet in de biologische basis van 
cvs, (ook al zijn ze internisten?!) ze zijn dus niet de oplossing maar het probleem! 
Deze experten hebben van de zorgopvang voor mensen met cvs een zootje gemaakt. 
Getuige daarvan is het debacle met de cvs-referentiecentra waar bovendien de voorbije 
20 jaar geen noemenswaardig biomedisch onderzoek is gebeurd inzake cvs. Een pure 
schande! 
 
Wij moeten reeds jaren aanzien hoe de aanhangers van het biopsychosociaal model voor 
cvs (zoals ook toegepast wordt binnen de Belgische Universitaire centra) vooral uitblinken 
in junk science en er niet voor terugdeinzen om studies te vervalsen. Waar de experten 
van de universiteiten het vooral over eens zijn is dat ze cvs in de psychosomatiek willen 
houden (het bewaken van de krijtlijnen zoals dat dan heet), zelfs ten koste van de patiënt 
nu bewezen is dat de cvs-centra 'niet-wetenschappelijke' behandelmethodes hebben 
toegepast en dat nog steeds blijven doen! 
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Journal of Health Psychology - ‘PACE-Gate’: When clinical trial evidence meets open 
data access. 
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1359105316675213 
 
 
Feit is dat in België artsen die een biomedische benadering van cvs nastreven geen 
enkele steun krijgen - integendeel - ze worden zelfs ernstig tegengewerkt. Vlaamse 
wetenschappelijke tijdschriften weigeren biomedische artikels over cvs te publiceren onder 
het motto “contraproductief en nadelig voor de patiënt”. Noem het gerust belemmering van 
het wetenschappelijk proces. 
 
Niemand die hier vragen bij stelt, alles blijft gewoon zijn gangetje gaan. 
 
Het is niet aan ons maar aan U als bevoegd Minister om die situatie te wijzigen in het 
belang van de burger. 
 
Onze oproep (brief) van 11 december 2018 spreekt voor zich. 
 
Graag ontvangen wij nog voor 31 maart 2018 per post een schriftelijk officieel antwoord 
van Minister De Block op ons aangetekend schrijven van 11 december 2017 – onderwerp: 
“Oproep aan de Federale en Vlaamse overheid met de vraag ME & cvs te erkennen als 
biologische ziekten. 
(van de andere Ministers ontvingen wij reeds een schriftelijk antwoord) 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Gunther De Bock i.o. bestuur Wake-Up Call Beweging vzw 
 
 

 
Minister van Volksgezondheid - Maggie De Block (Open Vld) 
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Hieronder kan u de ontgoochelende reacties lezen van: Premier Louis Michel, 
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, Minister Van Wetenschap Philippe 
Muyters, Vlaams Minister van Welzijn en gezondheid Jo Vandeurzen, Vlaams 
minister-president Geert Bourgeois, Staatssecretaris Zuhal Demir. 
 
 
Antwoord van Premier Louis Michel - 15/01/2018 
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Antwoord Minister Philippe Muyters - 2/02/2018 
 
RE: betreft ons (aangetekend) schrijven van 11 december 2017 - oproep erkenning ME & 
cvs 
Van: Haegeman, Jan (jan.haegeman@vlaanderen.be) 
Aan: wakeupcallbeweging@yahoo.com; 
Datum: vrijdag 2 februari 12:42 2018 
 
Dag Gunther en co., 
 
Vlaams minister Muyters heeft geen enkele bevoegdheid om te bepalen wat al dan niet een 
biologische ziekte is. Een ‘erkenning’ is binnen zijn bevoegdheden dan ook zonder voorwerp. 
 
Een vriendelijke groet, 
Jan Haegeman 
 
Assistent Philippe Muyters 
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 
Martelaarsplein 7 
1000 Brussel 
T 02 552 61 00 
E jan.haegeman@vlaanderen.be 
 
 
Van: Wake-up call Beweging [mailto:wakeupcallbeweging@yahoo.com] 
Verzonden: zaterdag 3 februari 2018 2:44 
Aan: Haegeman, Jan <jan.haegeman@vlaanderen.be> 
Onderwerp: Re: betreft ons (aangetekend) schrijven van 11 december 2017 - oproep erkenning 
ME & CVS 
 
Geachte heer Haegeman, 
 
Dank voor uw reactie. Sta mij toe te zeggen dat Minister Muyters evenwel bevoegd is voor 
wetenschap en innovatie wat evenzeer een belangrijk punt is uit ons schrijven van 11 december 
2017. 
 
De Vlaamse regering en Minister Muyters kunnen wel degelijk het verschil maken voor wat 
betreft een inhaalbeweging op het vlak van biomedisch onderzoek naar oorzaken en 
behandelingen van ME/cvs. 
In Noorwegen, De Verenigde staten en Australië trekken overheden de laatste jaren meer en meer 
specifiek budgetten uit voor biomedisch onderzoek naar cvs omdat dit onderzoek 
onder-gefinancierd is. Dat moet dus ook in Vlaanderen kunnen vinden wij. 
 
Er zijn hiervoor voldoende mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden met wetenschappelijke 
teams uit het buitenland die reeds werkzaam zijn binnen dit domein en die hun knowhow delen. 
Willen wij een oplossing en een kwalitatieve zorg voor de meer dan 25 000 Vlamingen die aan 
ME/cvs lijden dan zullen er inspanningen moeten geleverd worden zoals dat ook voor andere 
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ziekten gebeurt. Kan dat niet, dan voelen wij ons terecht gediscrimineerd. 
 
Wij rekenen dus op iets meer verantwoordelijkheidsgevoel van Minister Muyters en de Vlaamse 
regering. 
 
Ik zie dan ook uit naar een volgende reactie van uw kant. 
Met beleefde groeten, 
Gunther De Bock i.o. bestuur WUCB vzw 
 
Bijkomend antwoord van het kabinet van Minister Muyters: 
 
RE: betreft ons (aangetekend) schrijven van 11 december 2017 - oproep erkenning ME & 
CVS 
Van: Haegeman, Jan (jan.haegeman@vlaanderen.be) 
Aan: wakeupcallbeweging@yahoo.com; 
Datum: maandag 5 februari 11:27 2018 
 
Dag Gunther, 
In Vlaanderen is het beleid anders georganiseerd. Het is niet de minister die bepaalt waar 
onderzoek dient naar te gebeuren. Het zijn de onderzoekers zélf die dat bepalen. 
 
Een vriendelijke groet, 
Jan Haegeman 
Assistent Philippe Muyters 
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 
Martelaarsplein 7 
1000 Brussel 
 
Op onze vraag wat de Minister dan wel kan doen kwam geen anwoord meer! 

 
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport - Philippe Muyters (NVA) 
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Antwoord kabinet Minister Jo Vandeurzen - 5/02/2018 
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Antwoord kabinet Minister De Block - 6/02/2018 
 
Info. maggiedeblock (Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be) 
Aan: wakeupcallbeweging@yahoo.com; 
Datum: dinsdag 6 februari 17:12 2018 
 
Mijnheer De Bock, 
 
Wat betreft uw vragen inzake de erkenning van de ziekte verwijzen wij naar het schrijven met 
referentienr. 532829 dd. 14 april 2016 van onze minister. (zie WUCB nieuwsbrief 2016/2 rubriek 3) 
http://www.wakeupcallbeweging.be/pdf/nieuwsbrief201602.pdf 
 
Verder wens wij er uw aandacht op te vestigen dat met betrekking tot onderwijs en onderzoek de 
deelstaten bevoegd zijn voor deze materie. 
 
Vandaar bracht minister De Block op 30 juni 2016 de problematiek onder de aandacht van de 
Vlaamse Ministers Jo Vandeurzen en Hilde Crevits. Het betref een document getiteld: “Open brief 
van de universiteiten met oproep voor multidisciplinair onderzoek ter verbetering van de zorg 
voor patiënten met ME/cvs onder het motto: “Science meets practice rather than practice before 
science.” 
 
Wij hopen u met dit antwoord van dienst te zijn geweest. 
Vriendelijke groeten 
Cel contact met de burger 
Tel. +32 2 528 69 00 
Kabinet Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block 
Finance Tower 
 
Antwoord kabinet Vlaams minister-president Geert Bourgeois - 5/02/2018 
 
RE: betreft ons (aangetekend) schrijven van 11 december 2017 - oproep erkenning ME & 
CVS 
Van: BOURGEOIS, kabinet (kabinet.bourgeois@vlaanderen.be) 
Aan: wakeupcallbeweging@yahoo.com; 
Datum: maandag 5 februari 10:25 2018 
 
Geachte, 
Het kabinet van minister-president Bourgeois heeft uw brief ontvangen en bezorgd bij de 
bevoegde minister wiens kabinet u een antwoord zou bezorgen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Herlinde Verleye 
 
Raadgever communicatie van Geert Bourgeois 
Minister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed 
Martelarenplein 19, 1000 Brussel 
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Antwoord Staatssecretaris Zuhal Demir - 7/02/2018 
 

 
 
 
 

2018 januari-maart 15 



4 Wetenschap (artikels/publicaties) 
 
Nieuws van het OMF 
 
Een veelbelovende update over Bob Naviaux's metabolomics validatie-onderzoek 
 

 
Robert K. Naviaux, MD 

 
https://www.facebook.com/ OpenMedicineFoundation/posts/ 1299729003464851 
https://www.omf.ngo/2018/02/ 14/een-veelbelovende-update- bob-naviauxs-metabolomics- validatatie-onderzoek/?lang=nl  

 
#OMFScienceWednesday publiceerde een veelbelovende update over het metabolomics 
validatie-onderzoek dat zij financieel steunen en dat plaatsvindt in Dr. Bob Naviaux's lab aan de 
Universiteit van Californië, San Diego. Dit onderzoek is zo opgevat dat het op onafhankelijke wijze 
de baanbrekende bevindingen van Dr. Naviaux valideert, wat betreft de metabolische kenmerken 
bij ME/cvs, gepubliceerd in 2016. 
  
Het oorspronkelijke onderzoek bracht de metabolische kenmerken in kaart brengen van patiënten, 
om zo waarden van honderden van hun serum metabolieten, de kleine moleculen die betrokken 
zijn bij het metabolisme, te kunnen meten. 
  
Dit leverde een zeer breed beeld op van verstoringen in het metabolisme bij ME/cvs, in vergelijking 
met de gezonde controlegroepen – en nog belangrijker, het leverde een metabolisch 'signatuur'  op 
dat patiënten onderscheidde van controlegroepen.  
  
Dit was geweldig nieuws, gezien de noodzaak voor het vinden van een biomarker voor dit veld. Dit 
kan helpen bij het ontwikkelen van een eerste, echte biologische diagnose voor ME/cvs. Maar alle 
potentiële biomarkers moeten eerst gevalideerd worden, wat de reden is dat wij dit onderzoek 
financieren. 
  
Het laatste nieuws is geweldig nieuws: 23 van de 30 (77%) van de metabolisch afwijkende banen 
die gevonden werden in het eerste onderzoek, werden gevalideerd door dit vervolg-onderzoek en 
dat, ondanks de grote verschillen in de klinische omstandigheden en de afstand tussen de twee 
patiëntgroepen. 
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Deze resultaten ondersteunen het idee dat deze metabolische kenmerken ME/cvs-patiënten kan 
onderscheiden van de gezonde controlegroepen. Dr. Naviaux gelooft dat deze metabolische 
signatuur ons laat zien dat ME/cvs het resultaat is van een aanhoudend 'dauer'-achtig metabolisch 
programma, dat leidt tot een toestand van energiebehoud veroorzaakt door de “cell danger 
response” (CDR). De “dauer-toestand” van het metabolisme bij ME/cvs-patiënten is dus een 
soort beschermingsreactie van cellen om met energiebehoud moeilijke omstandigheden te 
overleven, maar het  veroorzaakt op lange termijn schade en invaliditeit. 
  

● Als deze metabolisch afwijkende waarden kunnen gebruikt worden als biomarker om 
ME/cvs vast te stellen, dan kan de ziekte eindelijk met testen objectief vastgesteld 
worden en is er hoop op een efficiënte behandeling. 

  
● Een andere vaststelling: antimicrobiële behandelingen bij ME/cvs-patiënten 

veroorzaken waarschijnlijk meer kwaad dan goed omdat de infectie die de ziekte 
uitlokte, later geen echte invloed meer heeft op de ziekte. 

  
Ronald W. Davis kondigt aan dat OMF nu zorgt voor een studie op grotere schaal, met meer 
patiënten die ook uit meer streken komen. Hijzelf zal ook de invloed van erfelijkheid op de ziekte 
onderzoeken. 
  
Voor meer over Dr. Naviaux's oorspronkelijke bevindingen, inclusief zijn theorie over dauer en 
CDR – en waarom Dr. Ron Davis denkt dat zijn werk zo belangrijk is bij het zoeken naar een 
biomarker en een betere kennis over ME/cvs, zie https://www.omf.ngo/2016/08/ 
30/mecfs-ground-breaking- metabolomics-results-by- ronald-w-davis-phd/ 
  
Voor meer nieuws, zie ook de nieuwsbrief : https://www.omf.ngo/2018/02/ 
06/omf-newsletter-winter-2018/ 
 
 

 
 

Linda Tannenbaum (directeur OMF) en Ronald W. Davis, Ph.D. (Professor Biochemie en 
Genetica, Stanford University; Directeur adviesraad Open Medicine Foundation) 
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5 Vlaams Patiëntenplatform 

 
Online apotheken 
 
De online dienstverlening van erkende apotheken kan een waardevolle meerwaarde bieden 
bovenop de bestaande fysieke apotheken. 
De digitale apotheek moet gezien worden als een extra contactpunt. 
Online apotheken moeten echter dezelfde dienstverlening en adviesverstrekking aanbieden aan 
patiënten.  
 
Helaas is de farmaceutische zorg van een groot aantal internetapotheken nog ontoereikend. 
Daarnaast circuleren er veel illegale websites met namaakgeneesmiddelen.  
Wees dus waakzaam! 
 
© Nieuwsbrief Patiëntenplatform nummer 91 (januari 2018) 
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 6 In het nieuws: doorbraak voor ME-patiënten? 
 
Maandag 19 maart 2018 
 
Nederlandse gezondheidsraad erkent ME/CVS als ziekte met ernstige beperkingen 
 

Dat advies is er gekomen naar aanleiding van een initiatief dat reeds dateert uit 2013. Toen diende 
de Groep ME-Den Haag het door 54 000 Nederlandse burgers ondertekende Burgerinitiatief 
‘Erken ME’ in bij de Tweede Kamer. 
 
In de petitie constateren ‘de Myalgische Encefalomyelitis (ME) patiënten en sympathisanten in 
Nederland’ dat ME niet adequaat gediagnosticeerd en behandeld wordt en dat ME ten onrechte 
wordt aangemerkt als een psychosomatische aandoening. Zij stellen dat zo’n 5000 
wetenschappelijke artikelen aantonen dat ME een ernstige neuroimmuunziekte is die een gedegen 
diagnostiek en biomedische behandeling behoeft. Zij vragen het parlement te erkennen dat ME en 
het Chronisch Vermoeidheid Syndroom twee verschillende ziekten zijn en dat ME een 
‘biomedische neuro-immuunziekte’ is. 
 

Rapport Nederlandse gezondheidsraad: 
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/optimale-gezondheidszorg/mecvs 
  
De Telegraaf: "chronische vermoeidheid' is ernstige ziekte: 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1806635/gezondheidsraad-chronische-vermoeidheid-is-ernstige-ziekte 
  
RTL Nieuws: Erkenning voor ME-patiënt: chronische vermoeidheid aangemerkt als ernstige 
ziekte: 
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/erkenning-voor-me-patient-chronische-vermoeidheid-aangemerkt-als-ernstige-ziekte 
  
NOS: 'ME-patiënten weggezet als aanstellers, eindelijk erkenning na advies' 
https://nos.nl/artikel/2223306-me-patienten-weggezet-als-aanstellers-eindelijk-erkenning-na-advies.html 
  
NOS: https://www.youtube.com/watch?v=1J4TUsY-7U4&feature=share 
  
Belga: Belgische patiënten eisen erkenning dat ME & CVS biomedische ziekten zijn: 
http://www.belga.be/nl/news/details-90687144/ 
 
 
Ongemakkelijke (on)waarheden:  
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/ongemakkelijke-onwaarheden.htm 
 
Jim Faas sprak in het panel in Leuven. Hij publiceerde op 13 juli 2017 een artikel over de moeilijke 
situatie waarin bedrijfs- en controleartsen verkeerden. 
Zijn besluit: “Er is een wetenschappelijk dispuut over de kwaliteit van onderzoek naar de effectiviteit van 
CGT en GET bij CVS/ME. Dit dispuut ontaardt in kift en kinnesinne (n.v.d.r. nijd en jaloezie). Op basis 
van die onderzoeken en therapieën zijn richtlijnen geschreven. Wat moet je daar nu mee als 
praktiserend bedrijfsarts of verzekeringsarts? Hoe kun je in vredesnaam beoordelen wat wel en niet 
klopt? Tegelijkertijd ben je wel degene die adviseert en beoordeelt – en daarvoor ter verantwoording 
kan worden geroepen. Wat moet je in zo’n situatie? Ik zeg: niet meedoen in dit spel. Ons past 
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vooralsnog een plaatsje ‘in the back seat’. Stellige oordelen en adviezen opschorten dus tot de dames 
en heren wetenschappers tot een fatsoenlijk vergelijk zijn gekomen. Alleszins redelijk, niet?”  
 
Aanvulling van de WUCB-redactie 
 
Bedrijfs- of verzekeringsartsen hebben dus een zware verantwoordelijkheid. Enerzijds krijgen zij 
zogenaamd verantwoorde wetenschappelijke informatie om ME/cvs-patiënten te beoordelen en 
zogenaamd efficiënte behandelingen aan te reiken. Anderzijds zien zij in de praktijk (als ze intellectueel 
eerlijk zijn) dat sommige patiënten helemaal niet in staat zijn om goed te functioneren en zeker niet 
gebaat zijn met de traditionele therapieën.  
Voor zwaar zieke ME/cvs-patiënten kan een verkeerde beoordeling door bedrijfs- of verzekeringsartsen 
de ondergang van de patiënt betekenen. Niet in staat zijn om te werken en toch weer aan de slag 
moeten, niet in staat zijn om te genezen en verplicht worden behandelingen te volgen die de 
gezondheid schaden. Een onaanvaardbare situatie!  
 

7 ME/cvs internationaal 
  

‘Wetenschapswoensdag’ brengt ieder week nieuws over ME/cvs 
 
Op 10 januari 2018 ging “Wetenschapswoensdag” (Science Wednesday) van start. Het initiatief 
komt van het ME/cvs-onderzoeksteam ‘Collaborative Research Center’ op Stanford, gefinancierd 
door Open Medicine Foundation (OMF). De bedoeling is om onderzoeksresultaten over ME/cvs 
snel te verspreiden en te bespreken. Iedere woensdag komt er nieuws over hun 
onderzoeksresultaten in verband met ME/cvs. ME Centraal probeert op donderdag te zorgen voor 
Nederlandse vertalingen.  
 

 
 
Foto hierboven: de leden van het onderzoeksteam Collaborative Research Center op Stanford.  
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Verschillende punten werden besproken tijdens de startbijeenkomst. 
 

1) Ron Davis verwelkomde iedereen terug en vertelde hoe blij hij is dat het team hun 
onderzoek kan opvoeren, hoeveel potentieel hij ziet in de wetenschap, vooral vanwege 
deze extra financiering, en hoe dankbaar hij is voor OMF voor het verstrekken ervan; 

2) Linda Tannenbaum, de OMF ceo/voorzitster, versterkte de missie van OMF om onderzoek 
te financieren dat zorgt voor behandelingen en genezing en onderstreepte de 
hoogdringendheid voor patiënten; 

3) Een belangrijke prioriteit is het publiceren van de resultaten die het team tot nu toe heeft 
gegenereerd, inclusief het potentiële diagnostische platform, en de big data-onderzoeken 
bij ernstig zieke patiënten en families; 

4) Het opzetten van een biobank van stalen waarop gestandaardiseerde analyses zijn 
uitgevoerd en die in alle projectteams kunnen worden gedeeld; 

5) Brainstormen over elk van de afzonderlijke projecten (T-cellen en moleculaire 
immunologie, uitgebreide big data-studie in families, diagnostische en technologie om 
geneesmiddelen door te lichten) 

6) Methoden voor gegevensuitwisseling en open communicatie met de 
patiëntengemeenschap. 

  
U zult de komende maanden regelmatig updates van deze projectteams horen! Via de 
Facebook-pagina kunt u op de hoogte blijven: #omfsciencewednesday  
 
Voor meer informatie over het ME/cvs Collaborative Research Center op Stanford, ga naar: 
https://www.omf.ngo/ collaborative-research-center- stanford/ 
 
 
 
OMF krijgt een donatie van 5 miljoen dollar! 
 
Op 14 januari 2018 ontving de OMF een donatie van 1 miljoen dollar van het Pineapple fund! Door 
de vele positieve reacties verhoogden ze op 2 februari 2018 hun toezegging met nog eens vier 
miljoen dollar aan bitcoins, zodat de totale donatie op vijf miljoen dollar komt! 
 
14 januari 2018: STAP1:donatie van 1 miljoen dollar 
 
Het Pineapple Fund doneerde via Bitcoin ruimhartig een miljoen dollar aan de OMF met de 
verklaring: “Wij kozen voor de Open Medicine Foundation omdat ME/cvs een ernstige en 
gecompliceerde ziekte is en een marteling voor het leven van wie er aan lijdt. Wij hopen dat deze 
donatie de zo nodige research op dit gebied en op dat van aanverwante ziektes versnellen zal.” 
Wij zijn dankbaar tot de organisaties te behoren die een subsidie van het Pineapple Fund krijgen 
om de wereld te verbeteren. Deze subsidie werd door jullie, onze toegewijde 
patiëntengemeenschap mogelijk gemaakt. 
Dit is de grootste Bitcoin-donatie die we tot dusverre kregen. Wij danken allen die ons steunen 
vanuit de grond van ons hart voor hun inspanningen en voor alles wat zij doen om ons werk te 
steunen. 
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De directrice van de OMF Linda Tannenbaum schreef aan het Pineapple Fund het volgende: 
“Sprekend als moeder van een dochter met deze ziekte en als oprichtster van de Open Medicine 
Foundation die miljoenen patiënten vertegenwoordigt die zich hard maken voor bewustwording, 
erkenning en een geneeswijze, en namens ouders en zorgverleners die zo wanhopig wensen dat 
hun geliefden beter zullen worden, bedank ik u vanuit de grond van ons hart. U bent een ware 
held.” 
Deze grote donatie zal de OMF helpen om dringende ME/cvs-research voort te zetten en te blijven 
vechten voor een voor patiënten betere toekomst. Wij hebben geen woorden voor onze 
dankbaarheid hiervoor. Dit is een geschenk van hoop voor miljoenen mensen ter wereld. Ik dank 
het Pineapple Fund dat zij de loop van 2018 hebben ingezet als een geweldig jaar! 
 
Vertaling: ME Centraal 
 
https://www.omf.ngo/2018/01/14/omf-ontvangt-een-donatie-van-1-miljoen-dollar/?lang=nl  
 
 
 
2 februari 2018: STAP 2: extra donatie van 4 miljoen dollar 
 
Het Pineapple Fund was zo ontroerd door de vloedgolf van waardering van onze Amerikaanse en 
internationale OMF-familie, dat zij op 2 februari 2018, hun toezegging met nog eens vier miljoen 
dollar aan bitcoins hebben verhoogd, waardoor die op totaal vijf miljoen dollar komt! Linda 
Tannenbaum, directeur/president van de OMF, gelooft dat de extra donatie een reactie was op de 
overweldigende dankbaarheid waarvan de patiëntengemeenschap via Reddit en andere sociale 
media blijk gaf. 
 
De OMF ontving duizenden likes en commentaren op facebook, twitter en Reddit. Patiënten en 
hun gezinsleden werden door het goede nieuws tot tranen toe geroerd. Twee voorbeelden van hun 
diepgemeende dankbaarheid: 
 

● “Dank dat u mensen die aan deze ziekte lijden hoop heeft gegeven. Mijn zoon lijdt daar nu 
sinds ongeveer 10 jaar aan waarvan ME/cvs de meeste tijd niet als een ziekte werd erkend, 
laat staan als een ernstige. Er kan nu snel een einde komen aan een leven vol uitputting en 
pijn voor hem en andere lijdenden.”  Ann W. 

 
● Dank, Pineapple Fund, dat u door de mantel van onzichtbaarheid heen heeft gekeken die 

deze afschuwelijke ziekte heeft bedekt en de wanhopige noodzaak daarvan heeft 
onderkend.  De hoop die dit biedt, is overal tastbaar.”   Liane B. 

 
Deze extra subsidie zal al lopende research op meerdere cruciale vlakken nog verder versnellen: 
  

● het ontwikkelen van een diagnostische test voor ME/cvs;  
● uitbreiding van analyse van data van patiënten;  
● versnelling van de ontwikkeling van nieuwe technologie om behandelmogelijkheden op te 

sporen  
● en uiteindelijk de research die tot een genezing leidt. 
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In een recente boodschap drukte Pine zijn steun voor het werk van de OMF als volgt uit: “Ik wist al 
een tijdje van ME/cvs af en het is me bekend dat het een ernstige ziekte is zonder dat er veel 
behandeling voor en research naar is. Onlangs ontving ik steunbrieven van gerespecteerde 
academici op dit gebied die de OMF sterk steunen, en dat hielp mij om tot mijn beslissing te 
komen”. 
 
Wij zijn het Pineapple Fund heel dankbaar dat het de fakkel van OMF-research ontsteekt en zoveel 
hoop schenkt! 
 
Bron: http://bit.ly/2s5AIaS 
 
 
 
27 februari 2018 
 
ProHealth roept Open Medicine Foundation (OMF)-oprichter en ceo/president Linda Tannenbaum 
uit tot “ProHealth's 2017 ME/cvs-ambassadeur van het jaar”. 
 
"Linda heeft een constante, grote toewijding getoond aan patiënten, en haar resultaten waren 
verbazingwekkend", zegt oprichter van ProHealth, Rich Carson. "In het afgelopen jaar heeft ze in 
haar eentje bijna drie keer zoveel geld ingezameld voor ME/cvs-onderzoek dan de hele regering 
van de Verenigde Staten historisch heeft toegewezen aan de ziekte. Het is absoluut 
verbazingwekkend wat één persoon kan doen. " 
Het artikel geeft veel achtergrondinformatie over de speciale missie van OMF en Linda en eindigt 
met enkele hoopvolle woorden: "Misschien hebben de ME/cvs-patiënten misschien wel de eerste 
keer ooit een legitieme reden voor echte hoop - hoop op effectieve behandelingen en zelfs hoop 
op een geneesmiddel." 
  
Lees het volledige artikel hier: https://www.omf.ngo/2018/02/ 26 / prohealth-angel-among-us/  
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8 Varia  
 

 

Unrest nu ook op Netflix 
2017  
Doelgroep 13+  
Duurtijd: 1 uur 37 minuten 
Genre: Documentaires, Biografieën 
Regisseur: Jennifer Brea 
 
In deze hartverscheurende documentaire richt een 28-jarige doctoraatsstudente de camera op 
zichzelf om haar strijd met het chronischevermoeidheidssyndroom vast te leggen. 
Hoofdrollen: Jennifer Brea, Omar Wasow, Jessica Taylor-Bearman 
 
https://www.unrest.film/watch  
 
 

ME-gemeenschap verliest Robert Courtney 

 
7 maart 2018 
 
Robert Coutney stapt uit het leven. Hij was 48 jaar en leed al 13 
jaar aan ME. 
 
Hij woonde in Brighton en Eastbourne in het zuiden van Engeland 
en was bekend op de websites waar ME-patiënten contact houden 
met elkaar. Hij schreef over de mislukking van de PACE-trial, 
haalde met Microbe Discovery Project 1 miljoen pond op voor 
biomedisch ME-onderzoek en stak ondertussen heel wat 
contactpersonen een hart onder de riem. 
 
Hij zal de ME-gemeenschap bijblijven als meelevend, 
ondersteunend, genereus, warm, intelligent, vriendelijk en 
humoristisch. 
 
Rust in vrede Robert. Bedankt voor je inzet! 
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9 Bevraging Vlaams Patiëntenplatform 
Ervaringen met niet-terugbetaalde verstrekkingen 

tijdens ziekenhuisopname   

Beste patiënten, 
 
Na een ziekenhuisopname kom je soms voor financiële verrassingen te staan Voor een aantal 
kosten ontvang je een terugbetaling via de verplichte ziekteverzekering. Toch loopt de factuur voor 
niet-terugbetaalde verstrekkingen soms hoog op. Het gaat niet enkel over medicatie maar ook over 
bv. verbanden, sommige analyses, … 
 
Het Vlaams Patiëntenplatform wil op basis van jullie ervaringen en getuigenissen de knelpunten in 
kaart brengen. Nadien kunnen we deze bespreken in het Observatorium voor chronische ziekten 
en adviezen formuleren.  
 

● Wat zijn jouw ervaringen met niet-terugbetaalde verstrekkingen tijdens een 
ziekenhuisopname? 

 
Alle feedback is welkom:  kristien.dierckx@vlaamspatientenplatform.be 

 

Reageren kan tot en met 17 april 2018 -  Bedankt voor jullie medewerking! 

10 Patiënten aan het woord 
 
 
22 februari 2018: Documentaire 'Onverklaarbaar Oververmoeid'  (NPO 2) (5) 
  
Duizenden mensen in Nederland zijn chronisch uitgeput, zonder duidelijke medische oorzaak. Hun 
ziekte wordt chronisch vermoeidheidssyndroom of ME genoemd. Psychologen beweren dat ze 
patiënten kunnen genezen, maar hun behandeling is lang niet altijd effectief en sommige patiënten 
zeggen zelfs zieker geworden te zijn van psychologische therapie. 
  
Focus toont mensen die ernstig invalide zijn door chronische uitputting en die vinden dat zij door 
psychologen en dokters meedogenloos zijn behandeld. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwegen 
onderzoeken ook alternatieven voor de psychologische behandeling en kijken of er misschien tóch 
een lichamelijke oorzaak te vinden is voor deze soms tot euthanasie en zelfmoord leidende ziekte. 
  

https://www.ntr.nl/Focus/287/detail/Onverklaarbaar-oververmoeid/VPWON_1283735#content 
 
 
Onze ‘Vlaamse’ commentaar 
Deze uitzending start met filmbeelden van Anil van der Zee, vroeger een heel actieve balletdanser, 
nu bedlegerig ME-patiënt. (zie foto) 
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 ME patiënt - Anil van der Zee 
 
Hieronder volgt een fragment van de blog van ME-fondsenwerver Mike. Hij loopt marathons om 
aan sponsorgeld te geraken voor onderzoek naar de ziekte. Hij heeft het over zijn contact met Anil. 
 
“De afgelopen jaren heb ik sporadisch met Anil van der Zee gesproken. Anil was een professioneel 
balletdanser voordat hij in 2007 getroffen werd door ME. Hij werkte voor gezelschappen in 
Nederland en Zwitserland. Hij is ook een enthousiaste en talentvolle fotograaf. (...) 
 
Anil is de afgelopen jaren ernstig ziek geweest door ME en door hem te interviewen en zijn blogs 
te lezen weet ik over zijn problemen die hij heeft met het geluid van zijn buren. Terwijl hij al 
bedgebonden is en dagelijks worstelt, moest hij ook nog eens verhuizen uit centraal Amsterdam 
omdat het zo'n negatief effect had op zijn gezondheid. Met momenten leefde hij in een kast en in 
zijn badkamer om te proberen de geluiden boven zijn hoofd te minimaliseren, om wanhopig te 
proberen het geluid te reduceren. Frans vertelt mij dat hij een beurtrol heeft met een paar andere 
vrienden om voedsel af te leveren en de was te doen elke week. Hij heeft duidelijk enkele goede 
vrienden, dus hij moet een fijne kerel zijn. Meestal sluipt Frans op zijn tenen binnen, zet hij eten af, 
zwaait en gaat terug weg. Zelfs dat kan aanzienlijke pijn veroorzaken voor Anil.” 
 
Het volledige verslag vindt u hier: 
 
https://www.me-gids.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-1831.html  
 
Het hierboven beschreven beeld uit de blog komt ook in de documentaire voor. Daarnaast komen 
een aantal andere cvs- en ME-patiënten aan het woord. Sommige hebben beterschap door 
Cognitieve Gedragstherapie CGT), anderen totaal niet. 
 
Het is verontrustend om te horen dat ook in Nederland ME/cvs-patiënten de raad krijgen om meer 
te bewegen en dat ze hun leven maar weer zelf in handen moeten nemen.  
De reacties van psychologen/psychiaters stuiten tegen de borst omdat ze de schuld van de ziekte 
op de schouders van de zieke leggen. Volgens hen zal correct denken en het niet toegeven aan 
ziekzijn het probleem grotendeels oplossen. 
Ook bewegingstherapie in het water komt ook in beeld, wel met de aanbeveling om eigen grenzen 
niet te overschrijden. 
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Er komen in de documentaire echter slechts 2 initiatieven in beeld waar naar een biologische 
oorzaak van ME/cvs gezocht wordt. 
 

● Volgens 1 Nederlandse dokter draait ME rond een probleem met de bloeddruk en kunnen 
compressiekousen en medicatie het probleem verbeteren. 

● In Groningen zoeken ze in het Universitair Medisch Centrum naar afweercellen in de 
hersenen. Hun taak is om beschadigingen in de hersenen te herstellen, maar blijkbaar 
brengen ze zelf schade aan. 

 
Kort samengevat: de documentaire geeft tamelijk stereotype beelden van ME/cvs, maar het is 
twijfelachtig of buitenstaanders daarmee echt de ernst van deze ziekte kunnen inschatten. Een 
beter overzicht van recente inzichten en onderzoeken naar een echte oorzaak op lichamelijk vlak 
kon de beeldvorming scherper gesteld hebben. Moge het duidelijk wezen: “Echte 
ME/cvs-patiënten beelden zich hun klachten niet in en willen absoluut niet ziek blijven!” 
Wie een overzicht wil hebben van recente bevindingen in de zoektocht naar de oorzaken van 
ME/cvs kan ook dit artikel eens naslaan: 
https://www.nature.com/articles/d41586-017-08965-0  
 
De opsomming van de ME/cvs-saga begint met een bekende intro: 
 
“Noem een remedie, en de kans is groot dat Elizabeth Allen (zie foto hieronder) het heeft 
geprobeerd: acupunctuur, antibiotica, antivirale middelen, Chinese kruiden, cognitieve 
gedragstherapie en minstens twee dozijn meer. De 34-jarige advocaat was een competitieve 
zwemmer op een Ivy-league universiteit toen ze 14 jaar geleden voor het eerst ziek werd van het 
chronisch vermoeidheidssyndroom.” 
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Het artikel geeft een tamelijk volledig overzicht van de recente zoektocht naar de oorzaken en 
nieuwe behandelingen van ME/cvs. Daaruit blijkt dat enkele ‘doorbraken’ wat te voorbarig de 
wereld werden ingestuurd. Zo zou het XMRV-virus niet de echte oorzaak zijn en zou het middel 
Rituximab (en antikankermedicijn) nu toch niet werken bij ME/cvs. 
 
De zoektocht spitst zich nu toe op specifieke afwijkingen in het immuunsysteem en in de 
metabolische, endocriene of zenuwstelsels van mensen met ME/cvs, en zelfs in de 
genetische aanleg.  
 
 

11 Activiteitenkalender 
 
Maandag 7 mei 2018 - Infodag ‘rechten van de patiënt’  
 
Organisatie Open School Heist in samenwerking met de Wake-Up Call Beweging vzw. 
 
*Als patiënt heeft u rechten maar als het misloopt ... hoe zit het dan, wat kan ik doen? 
 
Suzanne Op de Beeck van het Vlaams Patiëntenplatform komt die dag een toelichting geven over 
de inhoud en toepassing van de wet aangaande 'rechten van de patiënt”. 
 
De infodag gaat door in zaal Velodroom - aanvang 13 uur. (Cultuurcentrum Zwaneberg - 
Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg). 
 
Inkom gratis! 
 
Inschrijven is verplicht en kan enkel telefonisch op het nummer 015 23 78 00. (Open School 
Heist) 
 
 
Dinsdag 15 mei 2018 - Extra voorstelling van de bekroonde 
ME/cvs-documentaire “Unrest” 
 
Op dinsdag 15 mei 2018 organiseert de bibliotheek van Tervuren in samenwerking met de 
Wake-Up Call Beweging vzw een extra voorstelling van Unrest. 
 
*Met korte introductie door Dhr. Gunther De Bock (bestuurslid WUCB). Na de voorstelling is er 
mogelijkheid tot vraagstelling en wordt er dieper ingegaan op de problematiek van het Chronisch 
Vermoeidheidssyndroom (cvs). 
 
www.unrest.film 
 
Locatie: 
CC De Warandepoort - Markt 7B, 3080 Tervuren 
Aanvang 20u 
 
Deze keer is de inkom gratis, reserveren kan maar is niet verplicht: 
https://reservaties.tervuren.be/Tickets/Ticketdetail/tabid/118/ActivityID/532/Default.aspx 
 
Meer info: https://www.dewarandepoort.be/programma/film-unrest 
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Over Unrest: 
Jennifer is een actieve Harvard-doctoraatsstudent, die op het punt staat te trouwen met de liefde 
van haar leven. Dan laat haar lichaam haar in de steek. Myalgische Encefalomyelitis (ME), ook wel 
Chronisch Vermoeidheid Syndroom (cvs) genoemd, is een mysterieuze ziekte waarvan sommigen 
nog steeds denken dat ze zich ‘tussen de oren’ bevindt. In de hoop een licht te werpen op haar 
vreemde symptomen, grijpt Jennifer de camera en filmt de donkerste momenten die zich voor haar 
ogen ontspinnen terwijl ze uitgerangeerd wordt door deze ziekte. Unrest is een fijngevoelige en 
overtuigende persoonlijke documentaire die harder raakt dan velen zich kunnen voorstellen. 
Jennifer Brea’s diep-eerlijke voorstelling hiervan dwingt ons tot het herdenken van het stigma rond 
een ziekte die miljoenen mensen treft. 
 
De film ging in januari in wereldpremière tijdens het Sundance Film Festival 2017 en won er de 
Speciale Juryprijs voor editing/filmbewerking. Unrest stond op de shortlist voor de Oscars. De 
trailer van Unrest kan je hier bekijken. 

 
 
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 juni 2018. 
 

 
Participate in the 2018 #MillionsMissing with #MEACTION - saturday May 12th 2018 
Get started:  https://millionsmissing.meaction.net/get-started/ 
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