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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 
 

Waar de ene deur dicht gaat, gaat er een andere open… 

14 maart 2011 is een dag die wellicht voorgoed in mijn geheugen gegrift staat. Het was de dag waarop we 
met een 300-tal patiënten en sympathisanten actie voerden voor het kabinet van voormalig Minister van 
Volksgezondheid ‘Laurette Onkelinx’. In de aanloop naar deze Nationale cvs-protestactiedag werd de kiem 
gelegd voor het oprichten van een nieuwe patiëntenbelangenorganisatie ten bate van ME/cvs-patiënten. 
De Wake-Up Call Beweging was geboren en juist geteld een jaar later, zo ook de vzw. 

Een nieuwe periode met Wake-Up Call’s die de noodkreet van de patiënten vertolkte was aangebroken… 

Dat we destijds voor een moeilijke taak stonden, daar waren we ons van bewust … een overheid doen 
inzien dat het tijd werd om ME/cvs te benaderen als een biomedisch gezondheidsprobleem en niet louter 
en alleen als een somatoforme stoornis ten gevolge van stress of trauma waarvan je kan herstellen als je 
maar gemotiveerd bent…  Te veel levens zijn verwoest door deze hardnekkige houding. 

Dat we het geprobeerd hebben, om bevoegde instanties en personen op de hoogte te brengen van het vele 
lijden van ME/cvs-patiënten, is het minste wat je kan zeggen van de Wake-Up Call Beweging vzw. Acht jaar 
lang hebben we getimmerd aan een weg die moest leiden tot de erkenning van ME/cvs als biomedische 
aandoening. Onze vele acties, (protest)brieven en petitie(s) van de voorbije jaren zijn daar getuige van. 

Maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien en lezen wil? 

Het vuur van de Wake-Up Call Beweging is opgebrand; de vrijwilligers en bestuursleden hebben alles 
gegeven wat ze konden maar alles heeft zo zijn grenzen. De prijs die we betaald hebben is onze gezondheid 
die erop achteruit is gegaan door het aangehouden engagement. De limieten zijn bereikt en moeilijke 
beslissingen dringen zich op. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering is dan ook besloten dat we er 
noodgedwongen mee stoppen. Met spijt in het hart desalniettemin maar terugblikkend op een lange 
periode waarin we samen met sympathisanten en vrienden mooie dingen hebben gedaan en gelukkige 
momenten hebben beleefd. 

Wij wensen langs deze weg dan ook 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. Het ga jullie goed allemaal! 

 

Maar niet getreurd beste vrienden. Het einde van de WUCB betekent niet het einde van de wereld want 
waar de ene deur sluit, gaat een andere open. 

Vorig jaar hadden we reeds de eer om in het kader van 12mei te mogen samenwerken met Jens & Dascha 
van 12ME. Dat bleek zo succesvol dat de initiatiefnemers besloten hebben om van 12ME een vzw te 
maken. U leest er alles over op de volgende pagina. 

Concreet zal de Wake-Up Call Beweging vzw ontbonden worden eind 2019. De website 
www.wakeupcallbeweging.be blijft nog minstens een jaar lang online maar zal niet meer geüpdatet 
worden. Idem voor de website stopcvs.be  

En u kan ons nog steeds bereiken op het vertrouwde mailadres: wakeupcallbeweging@yahoo.com 

Misschien blijft een aantal van ons na het ontbinden van de vzw nog actief als actiegroep, maar dat is nog 
niet zeker. 

● De laatste WUCB nieuwsbrief is voorzien voor okt/nov 2019. 
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*** 12ME: een nieuwe vereniging *** 

                                                            

(Afbeelding: copyright Rachel Levi) 

12 mei is de internationale dag voor de bewustmaking van myalgische encefalomyelitis/chronisch 
vermoeidheidssyndroom (ME/cvs). In België werden toen allerlei acties georganiseerd om de ziekte ME/cvs 
onder de aandacht te brengen. Er was een comedyavond, een filmvertoning, een kunsttentoonstelling, een 
Millions Missing-actie en nog veel meer. 

Om deze bewustmakingsacties te versterken, is beslist om een ondersteunende vereniging zonder 
winstoogmerk (vzw) op te richten onder de naam ‘12ME’. Het bestuur zal bestaan uit patiënten en hun 
naasten die zich op 12 mei uit de naad hebben gewerkt. Jens Acke wordt voorzitter, Michiel Tack 
ondervoorzitter, Dascha van Beurden doet dienst als communicatieverantwoordelijke terwijl Matthieu 
Frijlink de ‘business relations’ voor zijn rekening neemt. 

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: 

● De eerste maandag van de maand zal er een quiz ten voordele van ME/cvs plaatsvinden in 
café Koepuur, te Gent. 

● ‘Run for ME/cvs’: Als je ME/cvs hebt, is naar de wc gaan soms al een marathon. Daarom 
lopen we met enkele sympathisanten de Marathon van Gent (27 oktober), om 
ME/cvs-patiënten een hart onder de riem te steken. 

● ‘Kerst en winterwarmte voor ME/cvs’: In november en december verkopen we online, 
vanuit Gentbrugge en op enkele kerstmarktjes, verschillende zelfgemaakte kerst- en 
winterproducten. Het gaat dan om kerstkaarten ontworpen door personen met ME/cvs, 
kerstengeltjes en uiltjes voor in de boom, geschilderde theelichthouders in keramiek enz. 

● Op 15 december zal er een opwarmende spaghettiavond doorgaan in het Lekker GEC 
restaurant te Gent. Op de kerstmarkt zal er een kleine tentoonstelling zijn over ME/cvs. 

● Naar aanleiding van de warmste week zullen studentenverenigingen de Oude Garde, VLK 
en KILA verschillende activiteiten op het getouw zetten, telkens met ME/cvs als centraal 
thema. 

Wij hopen meer informatie te kunnen verschaffen wanneer de statuten van de vzw officieel zijn 
opgetekend in het staatsblad. Je kunt alvast onze website (www.12me.be) en Facebookpagina 
(@12MEPage) volgen om op de hoogte te blijven van de acties. 

Wij hopen dat andere patiënten en hun naasten zich bij ons aansluiten om de situatie van 
ME/cvs-patiënten in België te verbeteren. 12ME wenst hierbij samen te werken met de andere 
ME/CVS-verenigingen, want samen staan we sterk! Wordt vervolgd …  
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2 Update WUCB-activiteiten 
WUCB-donaties: 

500$ aan onderzoeksjournalist David Tuller 

500€ aan ME-action 

725€ aan marathonloper Mike Harley 

*Andere goede doelen die dit jaar nog een donatie zullen ontvangen van 
de WUCB zijn de ‘Open Medicine Foundation’, 12ME en marathonloper 
Mike Harley 

  

David Tuller, Amerikaanse onderzoeksjournalist en gezondheidsexpert: 
In navolging van onze oproep aan onze leden doneerde de WUCB vzw op 28 april 500$ aan 
ME/cvs-onderzoeksjournalist David Tuller 

David Tuller is een Amerikaanse onderzoeksjournalist en gezondheidsexpert werkzaam aan 
de Universiteit van Californië – Berkeley. Hij schreef voor prestigieuze media zoals The Guardian, 
Science en The Wall Street Journal. 
  
In 2011 berichtte hij voor de New York Times over de zogenaamde PACE-studie, een groot 
Brits onderzoek dat beweerde dat ME/CVS-patiënten kunnen genezen indien ze gedrags- of 
oefentherapie volgen. Tuller raakte geïntrigeerd door de kritische opmerkingen die patiënten over 
deze studie maakten. Hij verdiepte zich in het onderwerp en kwam tot de conclusie dat de 
PACE-studie inderdaad vol fouten zat. De patiënten hadden gelijk! 
  
Samen met enkele ME/cvs-patiënten en andere wetenschappers publiceerde Tuller een 
heranalyse van de PACE-studie. Die toonde aan dat gedrags- of oefentherapie geen beterschap 
opleverden. In een opiniestuk in de New York Times (“Getting It Wrong on Chronic Fatigue 
Syndrome”) legt hij uit hoe dit onderzoek beleidsmakers over de hele wereld misleidde. 
ME/cvs-patiënten werd opgedragen om meer te gaan sporten en bewegen, hoewel ze daar 
waarschijnlijk nog zieker door werden. 
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Sindsdien richt Tuller zijn pijlen op het psychosomatisch model dat deze behandelingen 
rechtvaardigde. Dankzij zijn kritische opmerkingen werden enkele bedenkelijke studies over 
ME/cvs tegen het licht gehouden, soms met aanpassingen tot gevolg. Mede dankzij Tullers 
onderzoek wordt ME/cvs steeds minder als een gedragstoornis aanzien. In de VS, Nederland 
en ook hier in België, gaven overheidsinstellingen toe dat graduele oefentherapie (meer gaan 
sporten) geen correcte behandeling is bij ME/cvs-patiënten. 
 

------------------------- 
 

 
 
Mike Harley & Marathons lopen ten voordele van ME/CVS: 
Mike Harley, een doordeweekse Britse jongen die zo aangegrepen werd door de ziekte van zijn beste 
jeugdvriend dat hij vanuit het niets besloot om marathons te gaan lopen met als doel bewustzijn te 
creëren en fondsen in te zamelen voor de neurologische ziekte ME/cvs. 

https://www.facebook.com/mike.harley.980/videos/10162232314450355/UzpfSTEwMDAwNjQ2NjQzNT
gwNzoyODQ5Nzc4NTc1MjQ3NjYy/ 

Volgens WUCB het strafste initiatief waar we mee in aanraking zijn gekomen. De gedrevenheid en 
volharding van Mike om als niet-sportman alle Europese marathons te gaan lopen is ronduit 
fenomenaal. 

Ondertussen heeft Mike reeds 22 van de 28 Europese marathons uitgelopen en heeft hij daarbij reeds 
18 000 Pond ingezameld. 

Om Mike een hart onder de riem steken en hem te bedanken voor zijn krachttoer die hij uithaalt ten 
bate van(alle) patiënten met ME/dvs heeft de WUCB beslist om dit jaar nog een aantal donaties te doen 
in de hoop dat hij hiermee zijn einddoel van 26 200 Pond haalt. 

Laten we er samen voor zorgen dat Mike op rozen loopt tijdens zijn resterende marathons! 

Doe een financiële gift zodat Mike zijn einddoel van 26 200 Pond haalt, nog voor hij aan zijn 
laatste marathon moet beginnen. Www.justgiving.com/mikeseumarathons 

Het eindbedrag wordt geschonken aan het Britse gerenommeerde ‘Invest in ME’ (www.investinme.org) 
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Bedankt alvast voor jullie steun! 

 

*lees ook het interview met Nederlands ME activist Anil van der Zee: 

http://anilvanderzee.com/mike-harley-is-running-for-our-lives-in-amsterdam/ 

 

 
http://www.investinme.org/lander17.shtml 
 

---------------------------------- 
 

 
 
ME action, wereldwijde beweging van en voor mensen met ME 
 
 
Wie zijn we? 
 
Wij zijn een internationaal netwerk van patiënten die vechten voor gezondheidsgelijkheid voor 
myalgische encefalomyelitis (ME) en chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs). We bouwen een 
gemeenschap op en mobiliseren patiënten, familie en bondgenoten om ME zichtbaar te maken en 
te strijden voor gezondheidsgelijkheid.  
 
We zijn opgericht met de overtuiging dat hoewel we het misschien moeilijk vinden om voor onszelf 
in de fysieke wereld te pleiten, we een onhoudbare kracht kunnen zijn door ons activisme 
toegankelijk te maken. 
 
Visie 
 
Een wereld creëren waarin alle mensen met myalgische encefalomyelitis (ME) ondersteuning en 
toegang tot compassionate en effectieve zorg hebben. 
Onze Missie 
 

april-juni 6 

http://anilvanderzee.com/mike-harley-is-running-for-our-lives-in-amsterdam/
http://www.investinme.org/lander17.shtml


Een wereldwijde beweging van mensen opbouwen met ME, samen met hun families en 
bondgenoten gebruikmakende van de kracht van technologie, gemeenschap en creativiteit. Samen 
vechten we voor onderzoeksfinanciering, medische educatie en publieke bewustwording. 

 
# Het personeel van MEAction runt het hoofdkantoor dat gevestigd in Los Angeles. Ze helpen bij het 
opstellen van strategieën, het leveren van projectmanagement aan de vrijwilligersprojecten, het bieden van 
tools en training en ondersteunen van activisten, organisatoren, Amerikaanse staatshoofden en nationale 
afdelingen. 
 
#MEAction USA is een samenwerking tussen het in de VS gevestigde personeel en vrijwillige teams, 
georganiseerd in drie commissies: Congress, NIH en CDC. Daarnaast werken vrijwilligers als onderdeel van 
negen #MEAction USA State Chapters (Arizona, Californië, Colorado, Florida, Georgia, New York, 
Pennsylvania, Tennessee en Texas) en 50 #MEAction Facebook-groepen voor Amerikaanse staat. 
 
#MEAction UK is een samenwerking tussen het in het VK gevestigde personeel en het vrijwilligersteam. 
 

#MEAction Scotland is een samenwerking tussen het in het VK gevestigde personeel en het Schotse 

vrijwilligersteam 

https://www.meaction.net/about/ 

 

 

€ € € - Support #MEAction and Grow the Movement for Health Equality 

 

Doneren kan via volgende link:  https://give.meaction.net/millionsmissing-us/donate 
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3 Cvs-beleid in België  
 
Antwoord van Mininster Maggie De Block op brief WUCB -  “analyse evaluatierapport van 
18/03/19” uw ref: MDB/2019/BW/MW/BM563385 
 
op 8 april 2019 stuurde de WUCB nog een korte reactie naar het kabinet van Minister De Block 
naar aanleiding van ons eerdere schrijven inzake het evaluatierapport van het cvs-centrum UZ 
Leuven. (zie vorige nieuwsbrief) 
 
De reactie van het kabinet was kort en bondig met de melding dat onze opmerkingen mee in 
beschouwing zullen worden genomen. 
 
 
WUCB-Brief 8 april 2019: 
 
 
Geachte Minister De Block, 
 
Wij danken u voor uw brief van 18 maart 2019 ( uw ref: MDB/2019/BW/MW/BM563385) 
aangaande de WUCB-analyse van het evaluatierapport over het CVS centrum UZ Leuven. 
 
Graag hadden wij kort nog twee zaken opgehelderd: 
 
1) De Wake Up Call Beweging is voorstander van psychologische ondersteuning van 
ME/cvs-patiënten. Onze bezorgdheid betreft eerder de reattributie die bij cognitieve 
gedragstherapie centraal staat, waarbij de patiënt symptomen leert interpreteren als een gevolg 
van inactiviteit, stress of foutieve denkprocessen. De nadruk hoort te liggen op het ondersteunen 
van de patiënt en het behandelen van secundaire psychologische klachten, niet op het opdringen 
van een etiologie of verklaringsmodel. Wij juichen dan ook toe dat het evaluatierapport afstand 
neemt van de CGT-protocollen van Bleijenberg, Knoop en Chalder. 
 
2) Uit onderzoek blijkt dat ME/cvs-patiënten een langdurige terugval kunnen ervaren als ze hun 
energielimiet te boven gaan. Wij zijn bezorgd dat de klemtoon op hertewerkstelling de patiënt druk 
oplegt om die limiet toch te overschrijden. ME/cvs-patiënten hebben namelijk te maken met het 
vooroordeel ‘lui’ of een ‘profiteur’ te zijn waardoor zij aangespoord worden hun goede wil te 
bewijzen. Als daar nog eens een medisch advies tot hertewerkstelling bij komt, is dit mogelijk de 
druppel te veel. Het initiatief om terug te gaan werken dient in de eerste plaats van de patiënt zelf 
te komen. 
 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hertewerkstelling geen realistische verwachting is bij 
deze patiëntengroep. De meerderheid (50 tot 75 %) van de ME/cvs-patiënten die gespecialiseerde 
zorg opzoekt, is niet in staat een job uit te oefenen. Cognitieve gedragstherapie leidt niet tot een 
toename in de tewerkstelling of arbeidsgeschiktheid van ME/cvs-patiënten. Hertewerkstelling 
vormt geen onderdeel van de klinische richtlijnen die het CDC of NICE uitvaardigt. Wij hopen dat 
de ME/cvs-conventie op dit punt aangepast wordt. 
 
Met de meeste Hoogachting, 
 
Gunther De Bock i.o. bestuur Wake Up Call Beweging, vzw. 
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2019/2430/De Bock Gunther/ antwoord op uw brief analyse evaluatierapport 

van 18/03/19 uw ref: MDB/2019/BW/MW/BM563385 

Van: Info. maggiedeblock (Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be) 

Aan: wakeupcallbeweging@yahoo.com 

Datum: woensdag 8 mei 2019 08:04 CEST 

Mijnheer De Bock, 

Wij hebben uw onderstaande e-mail met aandacht gelezen en wensen ons vooreerst te 

verontschuldigen dat u zo lang op een eerste reactie diende te wachten. 

Wij bevestigen u dat de bevoegde beleidsadviseur uw suggesties en aanbevelingen goed 
ontvangen heeft en deze meeneemt bij de verdere uitwerking van het beleid. 

Vriendelijke groeten 

Cel contact met de burger 

Tel. +32 2 528 69 00 

 

Uittredend Minister van Volksgezondheid ‘Maggie De Block’ (Open VLD)  
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4 Wetenschap (artikels/publicaties) 
 
Stanford Medicine, 29 april 2019  
 
Biomarker voor cvs geïdentificeerd (Update 2) 
 
 
Wetenschappers van Stanford hebben een op bloed gebaseerde test ontworpen die mensen 
met chronisch vermoeidheidssyndroom accuraat identificeerde, zo rapporteert een nieuwe 
studie. 

 
Ron Davis is de seniorauteur van een paper die een bloedtest beschrijft die mogelijk het chronisch vermoeidheidssyndroom 

kan identificeren. © Steve Fisch/ Stanford School of Medicine. 

 
Mensen die lijden aan een invaliderende en vaak gebagatelliseerde ziekte, bekend als chronisch 
vermoeidheidssyndroom, hebben binnenkort misschien iets in handen waar ze al decennia naar op 
zoek zijn: wetenschappelijk bewijs van hun aandoening. 
 
Onderzoekers aan de Stanford University School of Medicine hebben een bloedtest gecreëerd die 
de ziekte kan detecteren, waarvoor momenteel geen standaard, betrouwbare diagnostische test 
bestaat. 
“Al te vaak wordt deze ziekte gecatalogeerd als ingebeeld,” zegt Ron Davis, PhD, professor in 
de biochemie en genetica. Wanneer personen met chronisch vermoeidheidssyndroom hulp zoeken 
bij een arts, kunnen ze een reeks testen ondergaan die hun lever, nieren en hartfunctie controleert, 
evenals bloed- en immuunceltests, zei David. “Al deze verschillende testen zouden de arts 

april-juni 10 

http://med.stanford.edu/
http://med.stanford.edu/
https://med.stanford.edu/profiles/ronald-davis
https://med.stanford.edu/profiles/ronald-davis


normaal gesproken naar een of andere ziekte leiden, maar voor patiënten met chronisch 
vermoeidheidssyndroom, komen alle resultaten normaal terug,” zei hij. 
 
Het probleem is, zei hij, dat ze niet diep genoeg kijken. Nu hebben Davis, Rahim Esfandyarpour, 
PhD, een voormalig onderzoeksmedewerker van Stanford en hun collega’s een op bloed 
gebaseerd test ontworpen die met succes studiedeelnemers identificeert met chronisch 
vermoeidheidssyndroom. De test, die zich nog in een pilootfase bevindt, is gebaseerd op hoe de 
immuuncellen van een persoon reageren op stressoren. Met bloedstalen van 40 mensen – 20 met 
chronisch vermoeidheidssyndroom [n.v.d.r. die voldoen aan de Canadese Consensuscriteria voor 
ME/cvs en matig tot ernstig ziek zijn], en 20 zonder – leverde de test nauwkeurige resultaten op, 
waarbij de test alle patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom detecteerde en geen enkele 
van de gezonde controles. 
Het diagnostisch platform zou zelfs kunnen helpen bij het identificeren van mogelijke 
geneesmiddelen om chronisch vermoeidheidssyndroom te behandelen. Door de bloedstalen van 
de deelnemers bloot te stellen aan geneesmiddelenkandidaten en de diagnostische test opnieuw 
uit te voeren, zouden de wetenschappers mogelijk kunnen zien of het geneesmiddel de respons 
van de immuuncellen verbetert. Het team gebruikt het platform reeds om te screenen op mogelijke 
geneesmiddelen waarvan ze hopen dat ze mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom in de 
toekomst kunnen helpen. 
 
Een paper die de onderzoeksbevindingen beschrijft, werd online gepubliceerd op 29 april in de 
Proceedings of the National Academy of Sciences. Davis is de seniorauteur. Esfandyarpour, die 
nieuw is op de faculteit van de University of California-Irvine, is de hoofdauteur. 

Bewijs leveren 
De diagnose van chronisch vermoeidheidssyndroom, wanneer het effectief wordt 
gediagnosticeerd, is gebaseerd op symptomen – uitputting, gevoeligheid voor licht en onverklaarde 
pijn, naast andere dingen – en het gebeurt slechts nadat andere mogelijkheden uitgesloten zijn. 
Het is ook bekend als myalgische encefalomyelitis, en wordt aangeduid met het acroniem ME/cvs. 
Naar schatting 2 miljoen mensen in de Verenigde Staten hebben chronisch 
vermoeidheidssyndroom, maar dat is een ruwe schatting, zei Davis, en het ligt waarschijnlijk veel 
hoger. 
 
Voor Davis is de zoektocht naar wetenschappelijk bewijs voor de ziekte persoonlijk. Het komt voort 
uit een verlangen om zijn zoon te helpen, die al ongeveer 10 jaar aan de ziekte lijdt. In feite was 
het een biologische aanwijzing die Davis voor het eerst waarnam bij zijn zoon die hem en 
Esfandyarpour ertoe dreven om de nieuwe diagnostische tool te ontwikkelen. 
 
“We zien duidelijk een verschil in de manier waarop gezonde immuuncellen en 
immuuncellen met chronisch vermoeidheidssyndroom stressoren verwerken.” 
 
De methode, waarvan Esfandyarpour de ontwikkeling leidde, maakt gebruik van een 
“nano-elektronische test,” die een test is die veranderingen meet in minuscule hoeveelheden 
energie als een proxy voor de gezondheid van immuuncellen en bloedplasma. De diagnostische 
technologie bevat duizenden elektroden die een elektrische stroom opwekken, evenals kamers die 
plaats bieden voor de vereenvoudigde bloedstalen die bestaan uit immuuncellen en plasma. 
Binnen de kamers interfereren de immuuncellen en plasma met de stroom, die van de ene naar de 
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andere kant vloeit. De verandering in elektrische activiteit is rechtstreeks gecorreleerd met de 
gezondheid van het staal. 
 
Het idee is om de stalen van zowel de gezonde als zieke patiënten onder stress te zetten door 
gebruik te maken van zou, en dan te vergelijken hoe iedere staal de vloed van de elektrische 
stroom beïnvloedt. Veranderingen in de stroom wijzen op veranderingen in de cel: hoe groter de 
verandering in de stroom, hoe groter de verandering op cellulair niveau. Een grote verandering is 
geen goede zaak; het is een teken dat de cellen en plasma haperen onder stressoren en niet in 
staat zijn om het op de juiste manier te verwerken. Alle bloedstalen van ME/cvs-patiënten 
creëerden een duidelijke piek in de test, terwijl die van gezonde controles gegevens voortbrachten 
die relatief evenwichtig waren. 
“We weten niet precies waarom de cellen en plasma op deze manier reageren, of zelfs wat ze 
doen,” zei Davis. “Maar er is wetenschappelijk bewijs dat deze ziekte geen verzinsel is van de 
patiënt. We zien duidelijk een verschil in de manier waarop gezonde immuuncellen en 
immuuncellen met chronisch vermoeidheidssyndroom stressoren verwerken.”  
 
Nu gaan Esfandyarpour en Davis hun werk uitbreiden om de bevindingen te bevestigen in een 
groter cohort van deelnemers. Rekrutering voor het groter project, dat als doelstelling heeft om het 
succes van de diagnostische test te bevestigen, wordt op voortschrijdende basis gedaan. Degenen 
die geïnteresseerd zijn in deelname, moeten contact opnemen met klinisch onderzoekscoördinator 
Anna Okumu. 

Dubbel nut 
Naast het diagnosticeren van ME/cvs gebruiken de onderzoekers het platform ook om te screenen 
op behandelingen met geneesmiddelen, aangezien de opties momenteel schaars zijn. “Door 
middel van de nano-elektronische test, kunnen we gecontroleerde doses van veel verschillende 
potentieel therapeutische geneesmiddelen toevoegen aan de bloedstalen van patiënten en de 
diagnostische test opnieuw uitvoeren,” zei Esfandyarpour. 
 
Als de bloedstalen afgenomen van degenen met ME/cvs, nog steeds slecht reageren op 
stressoren en een piek in elektrische stroom genereren, dan zal het geneesmiddel waarschijnlijk 
niet werken. Als een geneesmiddel echter de sprong in elektrische activiteit lijkt te verminderen, 
zou dit kunnen betekenen dat het de immuuncellen en plasma helpt om de stressor beter te 
verwerken. Tot dusver heeft het team al een kandidaat-geneesmiddel gevonden dat de 
immuuncellen en plasma tot een gezonde functie lijkt te herstellen bij uitvoering van de test. 
Het geneesmiddel, hoewel succesvol in de test, wordt momenteel niet gebruikt voor mensen met 
ME/cvs, maar Davis en Esfandyarpour zijn hoopvol dat ze hun bevinding in de toekomst kunnen 
testen in een klinische studie. 
 
Alle geneesmiddelen die getest worden, zijn ofwel reeds goedgekeurd door de Food and Drug 
Administration of zullen spoedig algemeen toegankelijk zijn voor het publiek, wat de sleutel is tot 
snelle toegang en verspreiding als een van deze middelen doeltreffend blijkt. 
 
Davis is lid van Stanford Bio-X, het Stanford Cancer Institute en het Stanford Maternal & Child 
Health Research Institute. 
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Andere aan Stanford verbonden auteurs van de studie zijn onderzoekwetenschappers Neda 
Nemat-Gorgani en Jullie Wilhelmy en onderzoeksassistent Alex Kashi. 
De studie werd gefinancierd door de Open Medicine Foundation. Davis is de directeur van de 
wetenschappelijke adviesraad van de stichting. 
De afdelingen Genetica en Biochemie van Stanford ondersteunden ook het 
werk. 
 
Door Hanae Armitage 
Hanaey Armitage is een wetenschapsjournalist voor de Office of 
Communication & Public Affairs van het departement geneeskunde. E-mail 
haar op harmitag@stanford.edu. 

 
© Stanford Medicine. Vertaling Zuiderzon, redactie Abby, ME-gids. 
Geherpubliceerd met toestemming van de Stanford School of Medicine’s Office of Communication 
& Public Affairs. 
 
https://www.me-gids.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-2154.html  

 
 
Nieuwe door OMF gefinancierde wetenschappelijke publicatie: Een 
nano-elektronische op bloed gebaseerde diagnostische test voor 
ME/cvs 
  
Dr. Ron Davis, directeur van de Wetenschappelijke Adviesraad van OMF, licht de publicatie in PNAS 
over de nanonaald toe (29 april 2019) 
  
Een studie die de nanonaald beschrijft, is gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy 
of Sciences. Ronald W. Davis, PhD, is er de senior auteur van. Rahim Esfandyarpour, PhD, is de 
hoofdauteur. De nanonaald is een test die wijzigingen meet in immuuncellen met hun bloedplasma 
ten gevolge van stress, opgewekt  door zout. Binnenin de nanonaald interfereren de immuuncellen 
met een kleine elektrische stroom. De verandering in de elektrische activiteit heeft een 
rechtstreekse correlatie met de gezondheidstoestand van het afgenomen monster.  
 
De test, die zich nog in een testfase bevindt, is gebaseerd op de manier waarop de immuuncellen 
van iemand reageren op stress. Met bloedstalen van 40 personen — 20 met ME/CVS en 20 
zonder — levert de test nauwkeurige resultaten op, waarbij alle patiënten gemarkeerd 
werden en geen enkele van de gezonde individuen. 
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Klik hier op de video te bekijken. 
  
Klik hier om de samenvatting en de volledige tekst te lezen op PNAS. 
  
Klik hier om de aankondiging van Stanford te lezen. 
  
  
OMF dankt Team Dutch US voor deze vertaling. 
 
 
 
 

5 Vlaams Patiëntenplatform  
 
Column: Uw genetisch profiel en uw rechten als patiënt?! 
 
In de toekomst zullen we alles kunnen weten over onze genen en toekomstige ziekten. Dat dit 
heel wat vragen met zich meebrengt, zal u als arts niet verwonderen. 
 
Medisch technisch lijkt het een voordeel om alles te weten maar het brengt ook heel wat dilemma's met                  
zich mee. De Socialistische Mutualiteit organiseerde op 4 juni een congres over het thema en legde                
ook de link met solidariteit en onze ziekteverzekering. Conclusie van de deelnemers: we hadden nog               
uren kunnen debatteren. Mooie slotconclusie door Paul Callewaert: solidariteit moet blijven. Je mag en              
kan niet uitgesloten worden van zorg op basis van je genetisch profiel. 

 

Als we alle vraagstukken in kaart brengen, dan kunnen we deze mooi afspiegelen ten opzichte van de                 
wet op de rechten van de patiënt. Ik haal er enkele rechten uit: 

 

● Je hebt het recht om geïnformeerd te worden. De vraag rond genetische gegevens is minder               
'wat is het resultaat?' maar 'hoe ga je om met het resultaat?'. Wat betekent:'je hebt 30% kans                 
op...'? Wat betekent dit voor jouw leven en levensstijl? En noem je jezelf dan al patiënt?                
Begeleiders die jou en je familie gepast informeren volgens je leeftijd en            
leeftijdsomstandigheden zijn noodzakelijk: om je wegwijs te maken, om je bewust te laten             
kiezen voor het onderzoek, om je te helpen nadenken wat je wel en niet wil weten in de                  
resultaten en wat dit resultaat voor jou zou kunnen beteken. Kunnen artsen dit zelf ook niet?                
Natuurlijk, maar de tijd ontbreekt om met de burger/patiënt dit traject te doorlopen. Momenteel              
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is er in België nog geen opleiding voor deze begeleiders. Het is evident dat gepaste informatie                
een noodzaak is in de toekomst. 
   

● Een volgend recht is het recht om niet te weten. Maar wat als je de informatie niet wil weten                   
maar ook kinderen hebt die erfelijk belast kunnen zijn en die door dit recht geen info krijgen? De                  
wet patiëntenrechten biedt hier geen oplossing tenzij er 'gevaar'is voor een ander zoals bij HIV,               
tuberculose,... Vormen resultaten van genetisch onderzoek ook een'gevaar' in deze betekenis?           
Voer voor Juristen! 
   

● De wet patiëntenrechten regelde dat genetische gegevens nooit door verzekeraars en           
werkgevers mogen worden gebruikt. Een erg vooruitziend artikel in de wet van 2002! Mogelijk              
moeten we bekijken of we kunnen voorkomen dat verzekeraars en werkgevers data op een              
andere manier verzamelen, namelijk door info samen te voegen van je familie via sociale              
media. 
   

● En dan is er nog het recht op info over de kostprijs. Ik ga uit van solidariteit zodat zorg en info                     
over je genetisch profiel betaalbaar blijft en iedereen dit soort onderzoeken kan laten uitvoeren. 
   

   

Het wetenschappelijk onderzoek staat niet stil. Elke dag weer leggen we meer bloot van ons genoom.                
Mensen met een chronische ziekte hopen op oplossingen, snellere diagnoses en behandelingen. Werk             
aan de genetische winkel dus voor een volgende regering! 
 
 
 

       Ilse Weeghmans  
 

 
Bron: Artsenkrant 
http://vlaamspatientenplatform.be/blogs/column-uw-genetisch-profiel-en-uw-rechten-als-patient 
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6 In het nieuws  

 
Het Laatste Nieuws, 30 april 2019 
 
Mogelijke doorbraak in CVS-onderzoek:  
“Het is echt een ziekte en niet ingebeeld door de patiënt” 
 
 
Er is nog maar weinig bekend over Myalgische Encefalomyelitis (ME), ook bekend als het 
chronische vermoeidheidssyndroom (cvs), maar wetenschappers aan de Amerikaanse universiteit 
van Stanford menen nu een doorbraak te hebben geboekt. Het team van biochemicus Ron Davis 
kon bij een groep van veertig mensen alle twintig zieke patiënten eruit halen op basis van een 
kleine bloedafname. “Er is een potentiële biomarker. Maar wat belangrijker is: het is echt een 
ziekte en niet ingebeeld door de patiënt”, zegt de professor aan Amerikaanse media. 
 
Patiënten die aan ME/cvs lijden, hebben het moeilijk om hun ziekte te laten erkennen. Over de 
oorzaken van het chronische vermoeidheidssyndroom tast men in het duister en ook de 
symptomen lopen vaak uiteen. De meeste patiënten ervaren ernstige uitputting. Een simpele 
bloedtest zou dus een belangrijke doorbraak betekenen, al is het zover nog niet. 

 
Het team van Davis kon op basis van een kleine bloedafname en een nano-elektronische test wel 
zien hoe bij zieke patiënten de immuuncellen anders reageerden op stress, die werd opgewekt 
door zout toe te voegen aan het bloed. Maar het staat nog niet vast of dit specifiek ME/cvs kan 
detecteren of enkel een algemene verstoring van het immuunsysteem.  
 
De Stanford-onderzoekers maken van de biomarker alvast gebruik om potentiële geneesmiddelen 
te testen. “Het is een goedkope, snelle, minimaal invasieve en erg gevoelige test. We menen dat 
die het potentieel heeft om in de nabije toekomst ook in andere onderzoekslaboratoria en klinieken 
gebruikt te worden”, klinkt het. 

Extra onderzoek 
Maar andere wetenschappers willen eerst extra onderzoek, vooraleer te spreken van een 
doorbraak. Simon Wessely, psychiater aan het King’s College in London, tegenover NBC: “Kan de 
biomarker cvs-patiënten onderscheiden van andere ziektes met vermoeidheidssymptomen? En 
wordt hiermee de oorzaak van de ziekte gemeten, of enkel de gevolgen?”. Hij wijst er ook op dat 
het aantal proefpersonen erg beperkt was. 
 
Geschat wordt dat wereldwijd 24 miljoen mensen lijden aan ME/cvs. In België zou het gaan om 
enkele tienduizenden patiënten. 
 
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wetenschap/mogelijke-doorbraak-in-cvs-onderzoek-het-is-
echt-een-ziekte-en-niet-ingebeeld-door-de-patient~accd221e/  
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7 ME/cvs internationaal 
 

De Mason Foundation in Australië wil vrij toegankelijke biobank met 
gegevens van ME/cvs-patiënten 
 
De Mason Foundation werd in 2003 opgericht met een gift van Judith Jane Mason. Ze financiert 
waardevol werk aan Griffith, Melbourne en de Australische nationale universiteiten. 
  
Het doel van de Mason Foundation is om "een blijvende, positieve impact te bereiken op het 
gebied van cvs en de ziekte van Alzheimer door middel van financiering van medisch onderzoek 
naar de oorzaken, preventie en/of behandeling van deze ziekten." 
  
Om dit doel te bereiken wil de Mason Foundation de capaciteit en schaal van de 
ME/cvs-onderzoekssector in Australië vergroten. Daarom ondersteunt ze de oprichting en werking 
van een biobank en/of patiëntenregister van ME/cvs. Ze wil dat de gegevens open toegankelijk zijn 
voor andere onderzoekers. 
  
De Mason Foundation verleent gedurende vijf jaar $ 200 000 per jaar aan het biobankproject, in 
totaal dus $ 1 miljoen. 
 
Kandidaten konden zich tot eind april 2019 melden. 
 

https://www.meaction.net/2019/04/15/1m-biobank-project-for-australia/?mc_cid=ac8751c94d&mc_eid=98b32f96cc  

 

8 Varia  
 

    Introductie van # MEAction's 2019 ME Onderzoeksoverzicht 
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We zijn verheugd om de release van de MEaction 2019 onderzoekssamenvatting aan te kondigen 
waarin het meest actuele en belangrijke onderzoek naar myalgische encephalomyelitis (ME) en 
ME/cvs van de afgelopen 10 jaar wordt besproken. 
 
Deze onderzoekssamenvatting biedt essentiële belanghebbenden toegang tot een gecompileerde, 
verteerbare hulpbron die hen kan helpen uitblinken in hun respectievelijke exepertisegebieden, 
inclusief clinici, gezondheidsfunctionarissen, regeringsleiders, journalisten, de volgende generatie 
onderzoekers en natuurlijk: de ME-gemeenschap. 
 
Mensen met ME zijn decennialang ontslagen en bespot vanwege hun symtpomen, waardoor het 
noodzakelijk is dat we naar een uitgebreide samenvatting van de wetenschappelijke bevindingen 
kunnen verwijzen die de fysiologische abnormaliteiten in onze patiëntenpopulatie aantonen. Dit is 
een krachtig hulpmiddel om te delen met uw medische zorgverlener, familie en vrienden om 
hen te informeren over het huidige onderzoek. 
 
# MEAction’s directeur van het Scientific an Medical Outreach, Jaimie Seltzer, heeft meer dan 115 
nieuwe papers beoordeeld om te bepalen wat er moet worden opgenomen in de bijgewerkte 
recensie! Het onderzoek wordt gepresenteerd in de volgende categorieën: metabolisme, 
microbioom, cardiovasculair en autonoom, post-exercise, neuro-endocrien en immunologisch. 
De samenvatting werd beoordeeld door Dr. Christopher Armstrong, Dr. Betsy Keller, Dr. Caroline 
Elizabeth, Dr. jarred Younger, Dr. Rochelle Joslyn, Beth Mazur en onze jonge 
onderzoekonderzoeker, Paulita Lara. 
 
De wetenschap is duidelijk dat ME een multi-systemische ziekte is die disfunctie van de immuun-, 
neurologische en energiemetabolismesystemen veroorzaakt. We hebben veel te leren en veel te 
doen. Naast het produceren van belangrijke educatieve documenten zoals deze, blijft # MEAction 
vechten om de overheidsfinanciering te versnellen en te zorgen voor een strategisch plan om het 
ME-onderzoeksgebied te laten groeien. 
 
Het maken van deze onderzoekssamenvatting kostte vele maanden hard werken, maar het 
is nog maar het begin. De echte impact in de wereld begint bij jou - met de manier waarop je 
het deelt en gebruikt in je outreach- en advocacywerk. 
 
Je kan het document downloaden via onderstaande link: 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.meaction.net/wp-content/uploads/2019/06
/19_MEA_Revised_2019_Research_Summary_190610.pdf 
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9 Petities 

 
 
Australië: Teken de petitie om gehandicaptendiensten te verlenen aan 
mensen met ME! 
  
Het National Disability Insurance Scheme (NDIS) van Australië is in juli 2016 begonnen als een 
regeling om mensen met een handicap te ondersteunen om een volwaardig sociaal leven te 
leiden. Maar Australiërs met ME/cvs worden routinematig afgewezen bij de NDIS omdat de 
Australische overheid ME/cvs niet beschouwt als blijvend voor de meeste mensen die met de 
ziekte leven. Bovendien worden mensen met ME/cvs afgewezen als ze geen GET/CBT-cursus 
hebben gevolgd.(GET: Graded Exercise Therapy en CBT: Cognitive Behavioral Therapy) 
  
Toegang tot de NDIS voor mensen met ME/cvs is een belangrijk aandachtspunt voor inspanningen 
op het vlak van belangenbehartiging in Australië, onder meer voor de komende campagne 
#MillionsMissing. Als onderdeel van deze belangenbehartiging heeft Emerge Australia een petitie 
uitgebracht. De petitie vraagt de Australische regering om: 
  
1. Partner zijn met de Australische ME/cvs-gemeenschap om geschikte richtlijnen voor 
NDIS-beoordelaars te ontwikkelen. 
  
2. Voeg ME/cvs toe aan de NDIS Lijst B van permanente omstandigheden waar verdere 
beoordeling vereist is. 
  
3. Erken dat mensen met ME/cvs niet verplicht moeten zijn om Graded Exercise Therapy of 
Cognitive Behavioral Therapy te ondergaan om toegang te krijgen tot de NDIS omdat deze 
behandelingen niet langer worden aanbevolen en schade kunnen veroorzaken. 
  
  
Steun Australiërs met ME/cvs en vraag verandering, door deze petitie te ondertekenen en te delen! 
Iedereen uit elk land kan zich aanmelden. Opmerkingen over de petitie zijn ook welkom, om de 
Australische overheid te helpen begrijpen hoe invaliderend de aandoening is. 
  
Teken de petitie hier 
 
https://www.change.org/p/the-minister-of-families-and-social-services-add-myalgic-encephalomyelit
is-chronic-fatigue-syndrome-to-list-b-of-the-ndis  
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10 Patiënten aan het woord 

 
Meestal komen er op internationale website getuigenissen van heel wat ME-patiënten. . 
 
 
In de aanloop van 12 mei, wereld ME-dag vertelden een heel aantal Vlaamse patiënten hun 
verhaal. Zeker de moeite waard om te lezen en te beseffen hoe erg de ziekte kan toeslaan. 
ME-patiënten verdwijnen dikwijls in stilte, maar laten we ervoor zorgen dat hun stem toch nog 
gehoord wordt! 
 
U vindt hun pakkende getuigenissen op een kudoboard (met dank aan ME-patiënt Michiel!) via 
deze link: 
 
https://www.kudoboard.com/boards/Czs9Xq9K?fbclid=IwAR0l9-G0tlzVSoCXDiP9kTNvelcV453Rei
1pc7ZyP_MnauqEnOeqsostQnk  
 
 

 

 
 
11 Activiteitenkalender 

 
12 mei: wereld ME-dag een succes wereldwijd en ook in België! 
 
Voor een overzicht van meer dan 100 activiteiten over de hele wereld: 
 
https://www.meaction.net/2019/05/14/we-did-it-this-is-what-the-millionsmissing-look-like/  
 
Doorscrollen naar beneden op de website, dan krijg je een beeld van de Gentse schaapstal zoals 
hieronder, maar vanuit de andere richting. 
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Millions Missing in Gent onder de ‘schaapstal’ op het Emile Braunplein: veel belangstelling, ook bij 
de allerkleinsten!  
Met dank aan ME-patiënt Michiel en zijn ondernemende gezinsleden! 
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Tentoonstelling in Gentbrugge: pakkende expositie van kunstwerken van ME-patiënten uit de 
streek.  
Met dank aan ME-patiënte Dascha en haar man Jens voor het organisatorische werk achter dit 
mooie initiatief! 

 
 
Samen sterk! Een blauw lintje samengesteld met de canvas-bijdragen van verscheidene 
plaatselijke ME-patiënten. 
 
 
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 laatste WUCB-nieuwsbrief verschijnt vermoedelijk in okt/nov 2019. 
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