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Het ME/CVS-advies van de 
 Gezondheidsraad: werkbaar of niet?

Jim Faas

De winst 
Netto is het rapport zeer de moeite waard. Daar is een 
drietal belangrijke redenen voor. Dit eerste is de hoofd-
boodschap: ‘ME/CVS is een ernstige chronische ziekte, 
die het functioneren en de kwaliteit van leven van 
mensen die eraan lijden substantieel beperkt.’ Verderop in 
het advies wordt gesproken van een multisysteemziekte. 
Verschillende lichaamssystemen kunnen betrokken zijn: 
het immuunsysteem, het metabole systeem, het cardiovas-
culaire systeem, het centrale zenuwstelsel, het neuro- 
endocriene systeem, het microbioom en het genoom.2 Het 
oogt als de definitieve erkenning van het klachtenbeeld als 

somatische ziekte. Twee: de presentatie van de zogenaam-
de IoM (Institute of Medicine)-criteria voor ME/CVS, 
waaronder inspanningsintolerantie (post-exertional ma-

laise, PEM)) én de aanbeveling om deze in de praktijk te 
gebruiken.3 En drie: de aanbeveling voor overheidsfinan-
ciering van substantieel langjarig biomedisch onderzoek. 

De weerstand
In de reacties op het rapport klinkt een fikse weerstand 
door. Er is kennelijk een enorme behoefte om vast te hou-
den aan de status quo. Dagbladen NRC en Trouw halen 
continu de scheiding tussen lichaam en geest aan, spreken 
over ‘moeheid’ in plaats van over inspannings intolerantie; 
bewijs tégen CGT (cognitieve gedragstherapie) wordt 
genegeerd en de inbreng van patiënten als ‘mening’ 
weggezet.4

De commissie, minus één 
De commissie heeft bijna twee jaar kunnen discussiëren 
en nadenken over deze ingewikkelde materie. Dat ging 
met ups en downs, is uit de wandelgangen vernomen. 
De ‘buitenwereld’ kreeg de kwintessens daarvan niet 
mee, want die discussie was niet openbaar. Wij moeten 
het doen met alleen het eindresultaat. Een licht gekneusd 
eindresultaat, omdat één commissielid afhaakte. Dat 
maakt vanzelfsprekende instemming moeilijk. Toch is het 
een bijzondere prestatie dat de GR zich van deze lastige 
taak heeft gekweten en uiteenlopende visies over ME/
CVS samen heeft weten te brengen in een breed gedragen 
advies. Het zou gek zijn als er dan niet wat te wensen 
overbleef.

Niet bij te benen? 
De voorsprong van de commissie – door die twee jaar 
discussie – is voor sommigen niet bij te benen. Anderen 
voelen zich voor een fait accompli gesteld en dat zit ze 
niet lekker. De discussie over oorzaak van de aandoening 
en de effectiviteit van behandelingen begint – buiten de 
commissie om in het publieke domein – gezellig weer van 
voren af aan. Het enige waar iedereen het – godzijdank – 
over eens is: er moet meer onderzoek worden gedaan.

Op 19 maart bracht de Gezondheidsraad (GR) zijn langverwachte advies 
over ME/CVS uit.1 Daarna brak vrijwel meteen een waar pande monium 
los van voor- en vooral tegenstanders. Enkele observaties én een 
 poging om enige orde in de chaos te scheppen.

Criteria IoM voor de diagnose ME/CVS1

De diagnose vereist dat bij de patiënt de volgende drie symptomen aanwezig 
zijn:
1. Een substantiële vermindering of aantasting van het vermogen om als voor-

heen te participeren in beroepsmatige, educatieve, sociale of persoonlijke 
activiteiten, die voortduurt gedurende meer dan zes maanden en gepaard 
gaat met een vermoeidheid die vaak intens is, die nieuw is, of een duidelijk 
begin heeft (niet het hele leven al aanwezig is), die niet het gevolg is van 
voortdurende overmatige inspanning en niet substantieel vermindert door 
rust;

2. post-exertional malaise (PEM)*;
3. niet-verkwikkende slaap*.

Daarnaast moet minstens één van de twee volgende verschijnselen aanwezig 
zijn:
1. Verminderd cognitief functioneren*;
2. orthostatische intolerantie.

* Frequentie en ernst van de symptomen dienen te worden vastgesteld. 
De diagnose ME/CVS is twijfelachtig indien niet minstens de helft van de tijd 
sprake is van symptomen met tenminste een matige intensiteit.



commentaar

293tbv jaargang 26 |  nr.6 |  juni 2018tbv jaargang 26 |  nr.6 |  juni 2018

Wijbenga en Knoop
Wijbenga, één van de patiëntvertegenwoordigers, 
formuleerde een minderheidsstandpunt, dat we helder 
verwoord in het advies kunnen terugvinden. Hij is het 
eens met de aanbevelingen, maar het advies gaat hem niet 
ver genoeg. Ik lees de frustratie over jarenlange misken-
ning van de ernst van het ziektebeeld en boosheid over 
het ontbreken van een sense of urgency in de medische 
wereld. Op het laatste moment liep Knoop, de hoogleraar 
psychologie die gedragstherapie met stelligheid als effec-
tieve behandeling verdedigt, weg uit de commissie. Als 
hij ook een minderheidsstandpunt had geformuleerd, dan 
hadden we daar allemaal netjes kennis van kunnen ne-
men. Nu moeten we het doen met verongelijkte oneliners 
in de pers. Knoop in NRC: “ME is niet puur lichamelijk.” 

Lichaam en geest
De steeds herhaalde suggestie, als zouden patiënten niet 
openstaan voor de rol van psychologische factoren, is 
onjuist. Patiëntenverenigingen waarderen bijvoorbeeld 
pacing – een vorm van zelfmanagement – en acceptance 

and commitment therapy – een vorm van gedragstherapie 
die patiënten leert om te gaan met een chronische ziekte 
– als positief.5 De weerstand van patiënten zit hem in de 
controverse over dit steeds sleetser theoretisch model: dat 
de klachten en symptomen bij ME/CVS in stand worden 
gehouden door verkeerde overtuigingen (false illness 

beliefs) én een gebrek aan activiteit of bewegingsangst. 
Én het daarbij gepropageerde idee dat je door een op 
dat model gebaseerde vorm van gedragstherapie van de 
ziekte geheel kunt herstellen. De GR neemt afstand van 
dit model. Er staat nergens in het advies dat bepaalde 
vormen van gedragstherapie in sommige gevallen niet 
kunnen bijdragen aan het beter omgaan met de klachten. 
De kritiek heeft betrekking op het CGT voor CVS volgens 
het  NKCV-protocol van Knoop/Bleijenberg (NKCV: 
Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid) 
gebaseerd op genoemde uitgangspunten, die ook in de 
PACE-trial zijn onderzocht.6 De niet mis te verstane 
 kritiek op die trial kreeg in de pers nauwelijks aandacht. 

De beoordelaars
Mijn beroepsvereniging – de NVVG – voelt zich gepas-
seerd. Op zich is dat terecht en ook invoelbaar. Het is niet 
fijn te constateren dat je bent overgeslagen. Mijn advies: 
even slikken, rustig ademhalen en je constructief opstel-
len. Maar er gebeurt iets totaal anders. Waar de GR twee 
jaar nodig had om tot een afgewogen advies te komen, 
blijkt de NVVG – samen met de GAV – het binnen een dag 
af te kunnen en spreekt per ommegaande een no-go uit.

Niet werkbaar?
Volgens de NVVG en de GAV is het advies van de GR 
in de praktijk niet werkbaar.7 In een nader toelichtend 
bericht wordt het standpunt ingenomen dat de eerdere 

multidisciplinaire richtlijn CVS uit 2013 onveranderd 
van kracht blijft en prevaleert.8,9 De kritiek zit hem – zo 
begrijp ik het – in het uit handen slaan van gedrags- en 
oefentherapie als potentieel herstelbevorderende behan-
delingen. En in de kwalificatie ‘dat ME/CVS een ernstige 
aandoening is die gepaard gaat met substantiële beperkin-
gen.’ Ik kan de kritiek op deze laatste formulering wel vol-
gen. Een aan de commissie aangeleverde suggestie om die 
te vervangen door ‘een ernstige ziekte die gepaard kan 
gaan met…’ werd niet overgenomen. De formulering lijkt 
nogal dwingend van karakter. Onder de noemer ME/CVS 
presenteert zich bij ons een breed scala aan patiënten met 
minder en meer beperkingen. Ik denk echter dat deze 
soep niet zo heet hoeft te worden gegeten. De commissie 
laat immers in het midden wat ‘substantieel’ zou kunnen 
zijn. Laten we wel zijn: ‘substantieel’ kent bandbreedte. 
De beoordeling van iedere ME/CVS-patiënt is een indi-
viduele beoordeling: net zoals bij ieder ander ziektebeeld 
geldt er geen categorale set beperkingen. 

Onderbelicht
Hier zit nog een ‘probleem’ wat tot dusverre onder-
belicht is. Het kan natuurlijk zijn, dat wie zich presenteert 
onder de noemer ME/CVS, die diagnose ten onrechte 
heeft gekregen, en niet op basis van de criteria die de GR 
aanbeveelt. In de praktijk wordt hier nogal slordig mee 
omgegaan. De diagnose lijkt nogal eens gesteld te worden 
als er alleen sprake is van chronische vermoeidheid. Het 
omgekeerde komt ook voor: de verzekeringsarts noteert 
‘chronische vermoeidheid’ terwijl er sprake is van ME/
CVS. De kwalificaties ‘ernstig’ en ‘substantiële beperkin-
gen’ zijn van toepassing op de door de GR aanbevolen 
diagnosecriteria, inclusief de voorwaarden over ernst en 
frequentie. Het advies van de GR heeft waarschijnlijk be-
trekking op een minder breed scala. In elk geval adviseert 
de GR uitdrukkelijk om de ‘oude’ Oxfordcriteria, die een 
brede groep chronisch vermoeiden definieerde, niet meer 
te gebruiken.

Richtlijnperikelen 
Ik blijf met een paar vragen zitten. 

Over herziening staat in de CVS-richtlijn 2013: ‘Uiter-
lijk in 2017 wordt door de voorzitter en het CBO, na 
raadpleging van of op advies van andere aan de richtlijn 
participerende verenigingen, bepaald of deze richtlijn 
nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep 
geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van 
de richtlijn komt eerder te vervallen als nieuwe ontwikke-
lingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.’ 
Is het advies van de GR, gebaseerd op recente weten-
schap, geen nieuwe ontwikkeling? 

We hebben tot nu toe (medio april, moment van schrijven 
van dit artikel) niets gehoord van de voorzitter van 
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de CVS-richtlijnwerkgroep en van de andere beroeps-
verenigingen (de neurologen, psychiaters, kinderartsen, 
huisartsen en bedrijfsartsen) die aan de richtlijn hebben 
meegewerkt. Hoe kijken zij tegen het advies aan? Hoe 
denken zij over de status van de richtlijn? Me dunkt 
interessant en ook niet onbelangrijk. 

Nu we het toch over richtlijnen hebben: in de richtlijn 
Chronisch zieken en werk (geaccordeerd door NVVG en 
NVAB) staat deze conclusie: ‘Er is onvoldoende bewijs 
voor de effectiviteit van psychologische interventies zoals 
cognitieve gedragstherapie of probleemoplossingstherapie 
ter bevordering van arbeidsparticipatie van werk(zoek)en-
den met een chronische aandoening.’10 Dat lijkt me een 
conclusie die strijdig is met de felle geluiden die ik soms 
hoor over de effectiviteit van CGT bij ME/CVS. Dat is op 
zijn minst curieus. 

Tot slot
Van iedere richtlijn mag (en moet soms) gemotiveerd wor-
den afgeweken. Bijvoorbeeld in geval van een afweging 
in een individuele situatie of vanwege relevante nieuwe 
ontwikkelingen. Is het advies van de GR (g)een valide 
reden om van de richtlijn af te wijken – in ieder geval in 
situaties die op grond van de inhoud van het advies van 
de GR in een ander perspectief moeten worden geplaatst 
dan de richtlijn aangeeft? 

Dit artikel is een bewerking van twee online-blogs voor Medisch 

Contact van resp. 19 maart en 4 april 2018.

Noten
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3. Zie GR-advies, p.14. 
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