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Samenvatting

Myalgische encefalomyelitis (ME) is een ernstige, chronische en complexe multisysteemziekte 
die het leven en de activiteiten van patiënten vaak drastisch beperkt. De ziekte wordt ook wel 
aangeduid als Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Dit is echter een misleidende term 
die in de afgelopen decennia tot veel onduidelijkheid heeft geleid, omdat de naamgeving geen 
recht doet aan de aard van de ziekte. De term 'vermoeidheid' bagatelliseert de ernst van de 
ziekte. Niet de vermoeidheid is het kenmerkende aspect van de ziekte, maar Post Exertional 
Malaise (PEM), een toename in ernst van klachten na een geringe fysieke of mentale 
inspanning. 

In 2015 hield de ME/cvs Vereniging een enquête onder ME-patiënten over de zorg voor ME in 
Nederland. De resultaten daarvan werden in 2016 gepubliceerd in het rapport 'Zorg voor ME' 
dat als bron is gebruikt door de adviescommissie ME/CVS van de Gezondheidsraad die in 
maart 2018 haar rapport uitbracht.

Uit de enquête van 2015 bleek een hoge mate van ontevredenheid over de geboden zorg. In 
2017 heeft de ME/cvs Vereniging daarom opnieuw een enquête uitgezet onder ME-patiënten. 
Dit rapport 'Zorg voor betere behandeling bij ME' geeft de uitkomsten weer van deze tweede 
enquête. 

Het doel van deze tweede enquête is de ervaringen van de patiënten met de huisartsenzorg 
en de behandelingen (CGT, CGT/GET  en biomedische behandeling) nader in beeld te brengen. 
Dit is onderzocht in de vorm van stellingen, meerkeuzevragen en open vragen over kenmerken 
van de patiënten, over de huisarts, over de behandeling en over kennis en begrip bij 
behandelaars. Ook is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de zorg van de huisarts en voor 
de gevolgde behandelingen.

De enquête werd door 449 respondenten volledig ingevuld. De antwoorden van 418 
respondenten werden verwerkt in dit rapport. Deze respondenten werden geselecteerd op 
grond van de IOM-criteria (IOM/NAM rapport 2015)  die later in dit rapport worden toegelicht. 
Deze criteria sluiten aan bij de criteria in het rapport van de Gezondheidsraad. De overige 31 
respondenten voldeden niet aan de IOM-criteria.
Bijna een kwart van de respondenten (23,92%) was jonger dan 20 jaar bij aanvang van de 
ziekte. Een overgrote meerderheid van de respondenten (84,89%) is langer dan 5 jaar ziek. 
Bijna een derde (30,22%) is zelfs langer dan 20 jaar ziek.
De deelpopulaties die vallen in de categorieën 'ernstig' en 'zeer ernstig' ziek zijn in deze 
enquête beter vertegenwoordigd dan in de wetenschappelijke onderzoeken naar de 
effectiviteit van CGT en CGT/GET.
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1 Een toelichting op PEM en andere symptomen wordt gegeven in hoofdstuk 4.
CGT is Cognitieve Gedragstherapie en CGT/GET is CGT in combinatie met een graduele opbouw van activiteiten ongeacht de eventuele 
toename van de klachten.
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Van de 418 respondenten die in de resultaten zijn meegenomen, zijn 194 (46,41%) niet 
aangesloten bij een patiëntenorganisatie, 224 respondenten (53,59%) zijn wel aangesloten. 
Deze twee groepen zijn onderscheiden om na te gaan of er een verschil is in de 
beantwoording. Bij de vorige enquête gaven critici aan dat er sprake zou zijn van (negatieve) 
vertekening van de antwoorden samenhangend met het lidmaatschap.
Bij de leden van de patiëntenorganisaties is 69,20% ernstig tot zeer ernstig ziek tegenover 
52,58% van hen die geen lid zijn. Er is geen verschil tussen beide groepen in het percentage 
dat CGT of CGT/GET heeft gevolgd. Er is wel een duidelijk verschil in de aantallen 
respondenten die biomedische behandeling hebben gehad: 64,73% van de leden tegenover 
35,57% van de niet-leden.
Het beeld dat uit deze enquête naar voren komt, is dat de waardering door beide groepen niet 
wezenlijk verschilt en dat de huisartsenzorg en de gevolgde CGT en CGT/GET-behandelingen 
door beide groepen als (zwaar) onvoldoende worden ervaren. De conclusie is dat het 
lidmaatschap niet bepalend is voor hoe de behandelingen worden ervaren. 

De begeleiding door de huisarts wordt door de respondenten gewaardeerd met een 4,9 (leden 
4,8 en niet-leden 4,9) tegen gemiddeld een 8,3 voor de huisarts op Zorgkaart Nederland op 
basis van 30.430 waarderingen (juli 2019). Zorgwekkend is het feit dat veel ME-patiënten de 
huisarts niet langer bezoeken. De als negatief ervaren houding van de huisarts ten aanzien van 
ME, het gegeven dat klachten niet serieus worden genomen en de weigering symptomen te 
bestrijden, worden als reden daarvoor aangegeven. Het blijkt ook dat huisartsen regelmatig 
niet doorverwijzen voor verder onderzoek, omdat ME de verklaring voor (nieuw) optredende 
klachten zou zijn. Beide feiten, geen bezoek aan de huisarts en onvoldoende doorverwijzing, 
leiden tot het gevaar dat daardoor andere ziektes niet of niet tijdig worden onderkend.   

De CGT en CGT/GET-behandelingen krijgen zware onvoldoendes met gemiddeld een 3,7 (3,8 
voor leden en een 3,4 voor niet-leden) voor CGT en een 2,5 (2,1 leden en 3,0 niet-leden) voor 
CGT/GET. Er is sprake van een aanzienlijke gerapporteerde verslechtering van de 
gezondheidstoestand bij de respondenten die de CGT- of CGT/GET-behandeling volgden. Zij 
ervaren dat ze over de grens worden geduwd; behandelaars houden geen rekening met 
toename van de klachten. Veel respondenten in de CGT-groep en in de CGT/GET-groep voelen 
zich niet respectvol benaderd. 

De claim dat deze behandelingen veilig zijn, wordt met deze resultaten weerlegd. Substitutie 
van activiteiten, zoals de respondenten in dit rapport aangeven, wordt niet meegenomen in de 
CGT/GET-onderzoeken. Het niet vastleggen of niet publiceren van de objectieve 
uitkomstparameters draagt ertoe bij dat verslechtering van de gezondheidstoestand niet 
wordt onderkend. 
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3 Substitutie: om de activiteiten uit te kunnen voeren die in de behandeling worden opgelegd, verminderen patiënten hun dagelijkse activiteiten 
en werkzaamheden.



De CGT en CGT/GET-behandelingen zijn gebaseerd op de theorie dat er sprake zou zijn van 
ziekte in stand houdende gedachten en gedrag. Meer dan 90% van de respondenten geeft aan 
dat de veronderstelde in stand houdende factoren niet aan de orde zijn. Zij worden daarin 
gesteund door de bevindingen in wetenschappelijk onderzoek. In meerdere wetenschappelijke 
onderzoeken (o.a. Sunnquist & Jason, 2018, Wiborg et al, 2010) wordt de hypothese van de in 
stand houdende factoren ontkracht. 

De groep biomedische behandeling is de groep met het grootste aantal ernstig en zeer ernstig 
zieken. Hier is juist sprake van een verbetering; er is een afname in het aantal ernstig en zeer 
ernstig zieken.
Alleen de biomedische symptoomgerichte behandeling door een gespecialiseerde arts krijgt 
met gemiddeld een 6,3 een voldoende (een 6,5 van de leden en een 5,9 van niet-leden).

Er is navraag gedaan wie voor behandeling heeft verwezen. Een deel van de respondenten is 
voor CGT of CGT/GET verwezen door de bedrijfsarts of de verzekeringsarts. Ook voor 
biomedische behandeling werd een enkele keer verwezen. Hoewel patiënten op basis van de 
wet niet gedwongen kunnen worden een behandeling te ondergaan, gebeurt dat in praktische 
zin wel doordat uitkerende instanties het niet volgen van een behandeling betitelen als niet 
adequaat herstelgedrag met alle gevolgen van dien. In het rapport van de Gezondheidsraad 
wordt nadrukkelijk aangegeven dat het niet volgen van CGT of CGT/GET-behandelingen niet 
kan worden aangemerkt als niet adequaat herstelgedrag. 

Gezien de gerapporteerde verslechtering is het medisch en ethisch niet verantwoord CGT- of 
CGT/GET-behandeling op te leggen. Het is van belang de patiënt te wijzen op de mogelijke 
risico's van deze behandelingen.

Uit de enquête komt een duidelijk beeld naar voren van ontoereikende zorg en behandeling 
voor ME-patiënten in Nederland. De antwoorden op de open vragen geven een schrijnend 
beeld van de wijze waarop ME-patiënten door zorgverleners worden bejegend. Een selectie 
hiervan staat verspreid door het rapport en in bijlage 2.

Verbetering van de zorg is dringend nodig. Belangrijk is dat de (huis)arts de patiënt open, 
coöperatief en zonder vooroordeel tegemoet treedt, oftewel: de arts overlegt met de patiënt, 
neemt de patiënt serieus, verwijst door, denkt mee over symptoombestrijding en staat open 
voor aangedragen wetenschappelijke informatie.

Er is behoefte aan behandeling in gespecialiseerde biomedische behandelcentra gericht op 
verlichting van de klachten.

Uitbreiding van biomedisch onderzoek naar de oorzaak en het werkingsmechanisme van ME is 
noodzakelijk. Het is daarbij van belang duidelijke diagnostische criteria te hanteren om 
bruikbare uitkomsten van biomedisch onderzoek te garanderen.

7

ii

Samenvatting



Samenvatting

8

Scholing voor huisartsen, verzekeringsgeneeskundigen, bedrijfsartsen en andere disciplines 
over ME gebaseerd op biomedische bevindingen is dringend gewenst. In het bijzonder is 
informatie noodzakelijk over PEM, één van de belangrijkste kenmerken van ME.
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1 Introductie

Myalgische encefalomyelitis, ME, ook wel chronisch vermoeidheidssyndroom, CVS, ME/cvs of 
SEID (Systemic Exertion Intolerance Disease) genoemd, is een invaliderende, chronische en 
complexe multisysteemziekte die meerdere lichaamsfuncties aantast. Patiënten met ME zijn 
vaak ernstig beperkt in hun mogelijkheden, zoals dagelijkse levensverrichtingen, werk en 
sociaal leven. Een deel van de patiënten is geheel bedgebonden. 

Internationaal is het biomedische karakter van de ziekte aangetoond. Dit wordt bevestigd in 
het rapport van de IOM/NAM  uit 2015 en in het ME/CVS-advies van de Gezondheidsraad uit 
2018. “De commissie stelt vast dat over het ontstaan van de ziekte nog weinig met zekerheid 
bekend is. Verschillende lichaamssystemen kunnen erbij betrokken zijn, zoals het 
immuunsysteem, het metabole systeem, het cardiovasculaire systeem, het centrale 
zenuwstelsel, het neuro-endocriene systeem, het microbioom en het genoom. ME/CVS wordt 
daarom een 'multisysteemziekte' genoemd.” 
De Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en de Graded Exercise Therapy (GET) zijn gebaseerd op 
de hypothese dat de ziekte voortduurt door in stand houdende gedachten en gedrag. Deze 
hypothese blijkt niet repliceerbaar en is in diverse onderzoeken weerlegd (o.a. Sunnquist en 
Jason). 
De wetenschappelijke onderzoeken die zouden aantonen dat CGT en CGT/GET effectief zijn, 
staan ter discussie. Er zijn serieuze wetenschappelijke tekortkomingen geconstateerd. Onder 
meer het gebruik van subjectieve metingen in ongeblindeerd onderzoek, het weglaten van 
objectieve bevindingen en een te brede definitie van de onderzochte groep leidt ertoe dat 
geen conclusies kunnen worden getrokken over de effectiviteit van CGT en CGT/GET-
behandeling van ME-patiënten.  
Over de definitie en de naamgeving van de ziekte bestaat ook veel discussie. Zowel de 
IOM/NAM als de Gezondheidsraad benoemen de noodzaak van een scherpe definitie 
(diagnosecriteria) en een duidelijke naamgeving. Er zijn patiënten die de diagnose CVS hebben 
gekregen, anderen kregen de diagnose ME of ME/cvs. In dit rapport wordt gesproken over ME 
omdat deze term als eerste werd benoemd. De later ingevoerde benaming CVS (Chronisch 
Vermoeidheidssyndroom) geeft een onjuist beeld van de ziekte.

Voor de uitwerking van deze enquête is gebruik gemaakt van de IOM-criteria. Dit sluit aan op 
de rapporten van de IOM/NAM en de Gezondheidsraad die deze criteria aanbevelen voor het 
stellen van de diagnose. 
 
In de enquête is navraag gedaan naar de kenmerken van de patiënten. Deze worden 
weergegeven in hoofdstuk 3. De ziekte en symptomen waar patiënten mee te kampen 
hebben, worden beschreven in hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 5 gaat in op de ervaringen met de huisarts en in hoofdstuk 6 komen de ervaringen 
met CGT, CGT/GET en biomedische behandeling aan de orde.
De bespreking van de bevindingen wordt weergegeven in hoofdstuk 7 waarna conclusies en 
aanbevelingen volgen in hoofdstuk 8.

In aparte tekstblokken wordt, verspreid door dit rapport, een selectie van de antwoorden op 
de open vragen weergegeven.
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2 De enquête

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd. Het doel van 
de enquête is een beter beeld te krijgen hoe patiënten de geboden zorg door de huisarts en 
de behandelingen ervaren en wat het effect van de geboden zorg is.
De behandelingen zijn CGT en CGT in combinatie met GET. GET is fysieke inspanning met een 
graduele opbouw van de belasting ongeacht de eventuele toename van klachten. De derde 
behandeling is biomedische behandeling door een arts gespecialiseerd in ME en CVS. 
De antwoorden geven inzicht in de factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan de ervaren 
verslechtering van de gezondheid na het volgen van de behandeling. Er is in meer detail 
doorgevraagd dan in de voorgaande enquête.

2.1 Onderzoeksopzet
De enquête is in 2017 uitgevoerd via internet. Niet alleen werden leden van de ME/cvs 
Vereniging benaderd, ook niet-leden werden uitgenodigd deel te nemen. In april 2017 werd 
via de mail een uitnodiging rondgestuurd om mee te doen aan de enquête 'Behandeling bij 
ME'. De mail bevatte een persoonlijke link naar de enquête en werd verzonden naar 847 
mailadressen (leden en niet-leden).   
Tevens werd via de website van de ME/cvs Vereniging, via Facebook en Twitter een oproep 
gedaan. Hierbij bestond ook de mogelijkheid om zonder e-mailinvitatie aan de enquête deel te 
nemen via een algemene link. 

De enquête bestaat uit stellingen, meerkeuzevragen en open vragen over kenmerken van de 
patiënten, over de behandeling, over de huisarts en over kennis en begrip bij behandelaars. 
Ook is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de zorg van de huisarts en voor de gevolgde 
behandelingen. 
Als er sprake was van verslechtering van de gezondheidstoestand bij de geboden 
behandelingen is er doorgevraagd naar mogelijke oorzaken. Daartoe zijn hypothesen uit de 
theorieën achter de CGT- en GET-behandelingen aan de respondenten voorgelegd in de vorm 
van stellingen. Ook degenen die biomedische behandeling hebben gevolgd, zijn bevraagd.
Deze vragen konden alleen worden beantwoord als de respondent had aangegeven ervaring te 
hebben met een van de drie behandelingen.

2.2 Dataverzameling
De vragen werden door de respondenten via internet ingevuld. Er werd gebruik gemaakt van 
het programma Spidox.  Voor de open vragen is vooraf toestemming gevraagd of de 
antwoorden geanonimiseerd mochten worden gepubliceerd. De antwoorden van degenen die 
hier geen toestemming voor hebben gegeven, zijn niet opgenomen in dit rapport. 
De verwerking van de gegevens heeft plaatsgevonden met behulp van Excel.
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5 Het gebruik van Spidox werd mogelijk gemaakt door de Nederlandse Patiëntenfederatie.
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Eenmaal is er tussentijds een mail ter herinnering gestuurd aan degenen die de enquête nog 
niet hadden ingevuld. Ook op Facebook en Twitter werd een herhaalde oproep geplaatst. De 
totale looptijd van de enquête was ruim zes weken; van 13 april tot en met 3 juni 2017.

2.3  Respons
In totaal hebben 449 respondenten de enquête voltooid. 286 respondenten hebben op de 
mailinvitatie gereageerd (63,70%) en 163 personen (36,30%) via de website, Facebook of 
Twitter. 

2.4  Selectiecriteria
Uit alle respondenten is een selectie gemaakt op basis van de IOM-criteria van het IOM/NAM. 
Deze diagnosecriteria vereisen dat bij de patiënt de volgende drie symptomen aanwezig zijn: 
1. een substantiële vermindering of aantasting van het vermogen om als voorheen 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.

Dit rapport is gebaseerd op de antwoorden van 418 respondenten die voldoen aan de IOM-
criteria, waarbij wordt aangetekend dat ook de groep met milde klachten is geïncludeerd.
    

De Enquête
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3 Kenmerken van de geselecteerde respondenten

Op de vraag 'Wat is uw relatie tot ME' vulden 393 (94,02%) respondenten in ME-patiënt te 
zijn. Door 17 respondenten (4,07%) is ingevuld 'Anders'. In 11 gevallen daarvan is genoemd 
dat de diagnose 'CVS' van toepassing is (2,63%). Acht respondenten vulden de enquête als 
mantelzorger in (1,91%).

3.1  Geslacht
De ME-patiënten in de selectie zijn 361 vrouwen (86,36%) en 54 mannen (12,92%). Drie 
personen (0,72%) vulden hier 'Anders' in. 
Deze verhouding wijkt enigszins af van andere schattingen omtrent de verhouding tussen 
vrouwen en mannen die lijden aan de ziekte ME: 80% vrouw-20% man.

3.2  Leeftijd
349 respondenten (83,49%) bevinden zich in de leeftijdsgroep van 20 tot 60 jaar oud, met een 
piek in de leeftijdscategorie 40 tot 50 jaar.

viii



3.3  Aangesloten bij een patiëntenorganisatie
Deze vraag is opgenomen omdat critici menen dat er sprake is van vooringenomenheid bij 
mensen die lid zijn van een patiëntenorganisatie. Op basis van deze vraag is een aantal scores 
bij deze twee deelgroepen onderling vergeleken.
Iets meer dan de helft, namelijk 224 respondenten (53,59%), is aangesloten bij één (of 
meerdere) patiëntenorganisatie. 
Iets minder dan de helft, 194 respondenten (46,41%), is niet aangesloten bij een 
patiëntenorganisatie.

Van degenen die zijn aangesloten bij een patiëntenorganisatie, zijn 164 personen lid van de 
ME/cvs Vereniging. Dat is 39,23% van alle respondenten. Respondenten kunnen lid zijn van 
meerdere organisaties.
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4 Ziekte en symptomen

De meest gestelde diagnose is ME/cvs, gevolgd door ME en daarna CVS.

4.1  Aanvang en duur van de ziekte

4.1.1   Aanvang van de ziekte
Bijna driekwart van de respondenten (72,49%), werd ziek voor het veertigste levensjaar.  
Opmerkelijk is het aantal personen bij wie de ziekte in de jeugd begon. Bijna een kwart van de 
respondenten, (23,92%) was jonger dan 20 jaar bij aanvang van de ziekte.

4.1.2 Ziekteduur
Een overgrote meerderheid van de respondenten (84,89%) is langer dan 5 jaar ziek. Bijna een 
derde (30,22%) is zelfs langer dan 20 jaar ziek. Deze percentages onderstrepen de chronische 
aard van de ziekte.
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4.2 Ernst en symptomen

4.2.1   Ernst van de ziekte
ME zorgt voor een aanzienlijke afname van het activiteitenniveau en heeft een grote invloed 
op het dagelijks leven. 221 respondenten (52,87%) geven aan dat zij overwegend aan huis 
gebonden zijn. Dit komt overeen met de kwalificatie ernstig. Door 36 patiënten (8,61%) wordt 
de ziekte aangegeven als zeer ernstig, overwegend bedlegerig.

Er is een verschil in de aangegeven ernst van ziekte door degenen die wel en geen lid zijn van 
een patiëntenvereniging. Onder de leden van de verenigingen is 69,20% ernstig tot zeer 
ernstig ziek. Ongeveer de helft (52,58%) van de respondenten die geen lid zijn, is ernstig ziek.
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4.2.2 Symptomen
De eerste drie symptomen van de IOM-criteria - vermoeidheid, PEM en niet-verkwikkende 
slaap - leiden bij respectievelijk 96,17%, 93,54% en 89,95% van de respondenten tot een 
behoorlijke tot ernstige beperking.

De cognitieve beperking, behorend tot de aanvullende symptomen, leidt bij 77,64% van de 
respondenten tot behoorlijke tot ernstige beperkingen en staat daarmee op plaats vier. 
Op de achtste plaats staat de laatste klacht van de IOM-criteria, orthostatische intolerantie. 
Deze is voor 50,24% van de respondenten behoorlijk tot ernstig beperkend. Dit voert tot de 
constatering dat tenminste 27,88% van de respondenten zowel cognitieve beperkingen heeft 
als orthostatische intolerantie in behoorlijke tot ernstige mate.

De symptomen op plaats 5, 6 en 7 in deze rangschikking behoren niet tot de IOM-criteria. Dit 
zijn spier- of gewrichtspijn en gevoeligheid voor sensorische prikkels bij ongeveer twee derde 
van de respondenten, gevoeligheid voor infecties voor iets meer dan de helft. Ook deze 
symptomen zijn in belangrijke mate aanwezig en leiden tot aanzienlijke beperkingen.
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5  Ervaringen met de huisarts

Het belangrijkste doel van de enquête is inzicht te krijgen in de ervaringen die de 
respondenten hebben opgedaan met de begeleiding door de huisarts en met behandeling. 
Deze ervaringen worden weergegeven aan de hand van stellingen en enkele open vragen. 
 
De eerste paragraaf laat zien hoe de respondenten oordelen over de kennis, houding en inzet 
van de huisarts. De huisarts is bij ziekte in het algemeen het eerste aanspreekpunt voor 
patiënten in Nederland en speelt dus een centrale rol. Daarom wordt expliciet aandacht 
besteed aan de ervaringen met de huisarts.

Respondenten konden aangeven in welke mate zij het eens waren met stellingen over de 
huisarts. Daarbij hadden zij de antwoordopties: 'geheel niet mee eens', 'niet mee eens', 
'neutraal', 'mee eens', 'geheel mee eens' of 'niet van toepassing'. Er zijn verschillen in de 
totalen per antwoord. Het was niet verplicht elke vraag in te vullen. 
Er is na de stellingen door middel van een open vraag nagegaan of de respondenten 
opmerkingen hadden over de begeleiding door de huisarts. Citaten hieruit worden bij de 
resultaten van de stellingen geplaatst om de lezer nader inzicht te geven in de ervaringen van 
de respondenten. 

Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten geven aan hun huisarts is een 4,9 op een 
schaal van nul tot tien (leden 4,8 en niet-leden 4,9). Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde 
rapportcijfer voor de huisarts is een 8,3 op Zorgkaart Nederland op basis van 30.430 
waarderingen (juli 2019).
Ruim de helft (54,33%) geeft een onvoldoende, waarbij ook hele lage cijfers (van 0 t/m 3) 
voorkomen. Zo geeft 6,49% een nul als rapportcijfer. Bij de voldoendes zijn vooral de 6 en 7 
goed vertegenwoordigd, terwijl er weinig respondenten een 9 of 10 geven. De grafiek geeft de 
frequentie per rapportcijfer weer.
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5.1  Informatie, onderzoek, betrokkenheid en verwijzing

5.1.1   Nuttige informatie over ME (n=418)
Met de stelling: 'De huisarts voorziet mij van nuttige informatie over ME, symptomen en 
behandeling.' is een grote meerderheid, 319 respondenten, het niet eens (76,32%). Een zeer 
kleine groep van 23 respondenten (5,50%) is hierover wel positief. 5,98% antwoordt 'niet van 
toepassing' en 12,20% is 'neutraal'.

Een deel van de respondenten schreef over het gebrek aan kennis en opleiding bij de huisarts, 
en over de gevolgen hiervan voor hun leven. Als de huisarts geen kennis heeft, kan hij of zij 
ook geen nuttige informatie geven aan de patiënt.

“(…) Mijn huidige huisarts heeft geen idee van de impact van ME en kijkt wazig 
als ik vertel over mijn beperkingen. Zegt dingen als "... ha, nu moet je wel in 
beweging komen" bij doorverwijzing naar een fysiotherapeut... zo schrijnend 
als je iedere dag geconfronteerd wordt met pijn en uitputting.”

“(...) Niets is erger dan het gevoel te hebben dat de huisarts onvoldoende zicht 
heeft op de situatie. Of onvoldoende door heeft wat bijvoorbeeld complicaties 
kunnen zijn indien een ME-patiënt een 'gewone' aandoening erbij krijgt, 
waarvoor bijvoorbeeld een ingreep nodig is, of wat een zwangerschap doet 
met een ME-patiënt of het kindje. Hoe kun je keuzes maken zonder kennis? (...)”



5.1.2 Onderzoek naar de klachten (n=418)

Bijna een derde, 131 respondenten (31,34%), is het eens met de stelling dat de huisarts 
zorgvuldig onderzoek verricht naar de klachten. Bijna de helft (45,22%, 189 respondenten) is 
het met die stelling niet eens of helemaal niet eens. 19,62% geeft aan 'neutraal' en 3,83% 
vindt deze stelling 'niet van toepassing'. 

Een aantal reacties bij de open vraag gaat over de weigering van de huisarts om onderzoek te 
doen dat verder gaat dan standaard (bloed)onderzoek.

23

ervaringen met de huisarts

“Het lijkt alsof de diagnose ME/CVS betekent dat er nooit meer iets anders 
onderzocht hoeft te worden. Alsof je met deze diagnose nooit een andere ziekte 
kunt krijgen.”

5.1.3 Betrokkenheid op gebied van levenskwaliteit (n=417)

Twee op vijf, 167 respondenten (40,05%), melden dat de huisarts zich niet betrokken toont op 
het gebied van hun levenskwaliteit. Ongeveer een even grote groep (162 respondenten, 
38,85%) geeft aan dat die betrokkenheid er wel is. 19,18% geeft aan 'neutraal' en 1,92% geeft 
aan 'niet van toepassing'.

Als er bij de open vraag geschreven werd over de betrokkenheid van de huisarts met de 
levenskwaliteit, was dat in het algemeen positief. Artsen die willen helpen, weten
echter niet hoe ze dat kunnen doen.

“Prima huisarts, denkt mee, wil me in alles helpen, maar weet niet hoe.”

“Mijn huisarts en ik kunnen heel goed overleggen over wat voor mij het beste is. 
Altijd heeft hij achter me gestaan.”

De negatieve reacties hadden vaak te maken met de houding van de huisarts ten opzichte van 
ME en de ME-patiënt. Die reacties worden in paragraaf 5.2.2. beschreven.

5.1.4 Verwijzing naar specialist voor onderzoek en diagnose (n=416)

Iets meer dan de helft, 236 respondenten (56,73%) is verwezen naar een specialist voor 
onderzoek en diagnose. Bijna een derde,121 respondenten (29,09%), geeft aan dat dit niet het 
geval is. Bij 10,34% is het antwoord 'neutraal' en voor 3,85% is deze stelling 'niet van 
toepassing'.
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Een deel van de reacties op de open vraag heeft betrekking op de verwijzing naar een andere 
hulpverlener. 

“Conditietraining en ontspanningstherapie gevolgd bij de fysio. Werd ik slechter 
van. Mijn fysio zag dat het mij niet hielp. Ze zag ook dat ik mij enorm inzette. Heb 
met de psycholoog van de praktijk gesprekken gehad. Zij vond dat ik geen 
depressie had en heeft mijn huisarts aangesproken waarom hij zolang over een 
verwijzing doet (…). Zij zag dat hij mij tegenwerkte. (...)”

De houding van de huisarts ten aanzien van ME kan invloed hebben op de houding van andere 
hulpverleners.

“(...) Er was geen enkele interesse voor mijn toestand bij mijn huisarts, en hoewel 
hij mij wel verwees naar de MDL-arts schreef hij achter mijn rug om in zijn brieven 
dat hij dacht dat het "functionele klachten" waren. Een opgevraagd dossier kreeg 
ik niet. De volgende huisarts bekeek mij met een blik vol afschuw. Ik snapte niet 
wat er aan de hand was, waarom er zo op mij gereageerd werd. (…)”

Een aantal keer werd er aangegeven dat de patiënt zelf met initiatief moest komen voor 
onderzoek en verwijzingen. Deze werden meestal gehonoreerd.

“Eigenlijk heeft mijn huisarts nooit het initiatief getoond in de behandeling van 
mijn klachten. Ik moest alles zelf uitzoeken. Ik kwam steeds zelf met voorstellen, 
die overigens wel werden gehonoreerd, of dit nou lichamelijk onderzoek of 
psychologische hulp betrof.”
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5.2 Geen bezoek aan de huisarts, houding van de huisarts, van huisarts veranderd

5.2.1 Geen bezoek aan huisarts in verband met ME-klachten (n=417)

Een derde, 137 respondenten (32,85%), geeft aan de huisarts niet te bezoeken in verband met 
ME, omdat zij van mening zijn dat de huisarts op dat gebied niets voor hen kan betekenen. 
Zo'n twee op vijf, 168 respondenten (40,29%), doen dat wel. 23,02% geeft aan 'neutraal' en 
3,84% geeft 'niet van toepassing' aan.

In een deel van de reacties op de open vraag gaven de respondenten aan dat ze de huisarts 
niet meer bezoeken. 

“De ME heeft geleid tot een ernstige verwijdering tussen mijn huisarts en mij. Ik 
consulteer hem zo goed als niet meer.”

 “(…) Ze raakt geïrriteerd wanneer ik zeg dat bepaalde klachten bij mijn cvs/me 
horen.  Ze zegt dat ik maar met een psycholoog moet gaan praten en accepteren 
dat ik nou eenmaal moe ben. Daarom ga ik niet meer.”

Enkele respondenten gaven aan dat ze ook niet meer voor andere dan ME-klachten naar de 
huisarts gaan, of alleen met steun van de partner. 

“Het is zelfs zo erg dat ik helemaal niet meer naar de huisarts durfde, zelfs niet 
voor andere normale kwaaltjes. Zoveel stress levert mij dat op. Gelukkig heb ik nu 
een partner die meegaat, anders zou ik niet eens meer een arts benaderen.”
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Veel reacties op de open vraag gaan over de houding van de huisarts ten aanzien van ME. 
Respondenten ervaren deze als negatief. 

“Door het handelen van mijn huisarts krijg ik nu geen uitkering. Hij heeft letterlijk 
een brief geschreven waarin staat dat ik mij aanstel en kinderachtig opstel.”

“(...) Dat je je zo ziek voelt en zoveel pijn hebt en totaal niet serieus genomen 
wordt door mensen die je zouden moeten helpen is wat mij betreft net zo erg als 
de ziekte zelf. (...)”

Opkomen voor jezelf kan helpen.

“In het begin heel cynisch. Heeft eenmaal gezegd: stop met huilen en kom eens 
van die bank af! Nadat ik daar 2 weken over nagedacht heb, heb ik gezegd dat als 
ik wat meer op die bank had gelegen het misschien niet zover zou zijn gekomen. 
Sindsdien is de band beter (…)”

Er zijn ook huisartsen met een positieve houding ten opzichte van ME en ME-patiënten.

“Mijn huisarts leest altijd de wetenschappelijke artikelen over ME die ik naar haar 
mee neem. Echt een fantastische huisarts zonder oogkleppen.”

“De huisarts staat open voor mijn klachten en denkt met me mee voor een 
oplossing!”

Een aantal respondenten geeft aan dat de ME-klachten door de huisarts psychisch geduid 
worden, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de respondent.

5.2.2 Houding van de huisarts ten aanzien van ME (n=417)
Een kwart, 105 respondenten (25,18%), is van mening dat de huisarts een negatieve houding 
heeft ten aanzien van de ziekte. Ruim een derde, 145 respondenten, is het niet met deze 
stelling eens (34,77%). Bijna een derde geeft aan 'neutraal' (33,09%) en 6,95% geeft aan 'niet 
van toepassing'.
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5.2.3 Van huisarts veranderd i.v.m. het ontbreken van goede zorg (n=418)

Een kwart, 101 respondenten, antwoordt van huisarts te zijn veranderd omdat zij niet de 
goede zorg kregen (24,16%). Voor 41,87% is dit 'niet van toepassing' en 8,85% geeft aan 
'neutraal'.
De formulering van de stelling maakt niet duidelijk of de overige 105 respondenten die het 
niet eens zijn met de stelling (25,12%), wel of niet van huisarts zijn veranderd.  

In de reacties op de open vraag geeft een aantal respondenten aan waarom ze van huisarts 
zijn veranderd.

“Mijn oude huisarts had nog nooit van ME gehoord. Vandaar dat hij ook mijn 
klachten niet kon plaatsen. Begrijpelijk. Maar na 3 jaar wist hij nog steeds niet 
wat ME was. (…) Toen ben ik overgestapt. Deze huisarts toont begrip, maar 
weet er ook niet veel van. Ik zal het zelf moeten doen.”

“Toen ik ziek werd had ik een andere huisarts. Omdat het traject om überhaupt 
doorverwezen te worden zo lang duurde en ik mij niet serieus gehoord voelde, 
ben ik van arts veranderd. Mijn huidige huisarts is heel fijn. (…)”

"(…) De opvolgster [van de oude huisarts] las een onduidelijke aantekening dat 
een verpleegkundige ooit had gezegd dat ik mogelijk een conversie stoornis had. 
De nieuwe huisarts heeft hier nooit een woord over gezegd, en zonder dat ik het 
wist [deze diagnose] aan iedereen doorgegeven (…) zodat alle dokters en 
thuiszorghulpen al mijn klachten als psychisch gingen behandelen. Ik moest een 
psychiater zoeken om die zogenaamde diagnose te ontkrachten. Dit heeft hij 
meteen gedaan, maar dat was dus pas 3 jaar later! (…)”

Vooral deze reactie is verontrustend:
“Mijn huisarts wil mij in samenwerking met Veilig Thuis d.m.v. een Rechterlijke 
Machtiging uit huis laten plaatsen omdat ze denken dat mijn ernstige klachten 
een psychische oorzaak hebben. Het is vreselijk!”
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5.3 Samenvatting ervaringen met de huisarts

De huisartsenzorg wordt beoordeeld met een duidelijke onvoldoende. De respondenten zijn 
van mening dat huisartsen weinig kennis hebben over ME. Bijna de helft rapporteert dat de 
huisarts geen onderzoek doet en zich weinig betrokken toont met de levenskwaliteit van de 
patiënt. Een derde geeft aan de huisarts niet te bezoeken in verband met ME, omdat zij van 
mening zijn dat de huisarts op dat gebied niets voor hen kan betekenen. Ongeveer een derde 
van de respondenten geeft aan dat ze niet zijn doorverwezen naar specialisten. Een kwart 
geeft aan te ervaren dat de huisarts een negatieve houding heeft ten aanzien van ME, en een 
kwart geeft aan van huisarts te zijn veranderd omdat men niet de goede zorg kreeg.

Als reactie op de open vraag is veel geschreven over de negatieve houding van de huisarts en 
de gevolgen die dat heeft.

Klachten worden door een deel van de huisartsen in ernst onderschat of psychisch geduid. Dit 
kan leiden tot het weigeren om mee te werken aan symptoombestrijding. Het leidt tot 
verwijzingen naar psychologische zorg. Er zijn artsen die in hun correspondentie en 
verslaglegging een onterecht negatief beeld geven van de patiënt. Ook wordt in een aantal 
gevallen onjuiste informatie gerapporteerd. Dit kan ertoe leiden dat andere professionals op 
basis van die rapportage bij voorbaat een negatieve houding hebben ten opzichte van de 
patiënt of dat voorzieningen worden afgewezen.

Een voornemen tot uithuisplaatsing wordt gemeld, omdat gedacht wordt dat de ernstige 
klachten een psychische oorzaak hebben. 

De negatieve benadering voelt voor veel respondenten als ondraaglijk zwaar. Een deel van de 
respondenten geeft aan dat hun vertrouwen in de arts of artsen daar onder lijdt.  

De positieve reacties op de open vraag laten zien hoe het ook kan. Respondenten begrijpen 
dat de huisarts niet veel kan doen. De huisarts die de ernst van de klachten serieus neemt, 
openstaat voor nieuwe wetenschappelijke inzichten over ME, en actief meedenkt over 
symptoombestrijding, geeft de respondenten het vertrouwen dat de huisarts de noodzakelijke 
zorg levert. Dat is dan wel binnen de beperkte mogelijkheden die voorhanden zijn. 
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6  De ervaringen met drie vormen van behandeling

In dit hoofdstuk komen de ervaringen met drie vormen van behandeling aan bod. 
Het betreft:

Ÿ Cognitieve Gedragstherapie (CGT), 
Ÿ CGT in combinatie met Graded Exercise Therapy of graded activity, verder aangeduid als 

CGT/GET. Bij deze behandeling wordt CGT gecombineerd met een vooraf bepaalde 
graduele opbouw van activiteiten waarbij verergering van de klachten genegeerd moet 
worden.

Ÿ Biomedische behandeling. De biomedische behandeling is in de enquête als volgt 
omschreven: “behandeling bij een arts gespecialiseerd in ME/cvs. Hiermee wordt bedoeld 
medische behandeling van de ME en de symptomen ervan (biomedische behandeling). 
Deze artsen zien hoofdzakelijk patiënten met ME/cvs. Hierbij wordt géén CGT of CGT/GET 
gegeven.”

Deze vragen konden alleen worden beantwoord nadat de respondent had aangegeven 
ervaring te hebben met de behandeling. Niet alle respondenten hebben alle vragen 
beantwoord. Daarom zijn er kleine verschillen in de aantallen antwoorden per stelling. Om die 
reden wordt overal het aantal benoemd (n= .. )
Respondenten konden aangeven in welke mate zij het eens waren met stellingen. 

De antwoordopties waren, 'geheel niet mee eens', 'niet mee eens', 'neutraal', 'mee eens', 
'geheel mee eens' of 'niet van toepassing'. 
Er is na de stellingen door middel van een open vraag nagegaan of de respondenten 
opmerkingen hadden over de behandeling. Citaten hieruit worden bij de resultaten van de 
stellingen geplaatst om de lezer nader inzicht te geven in de ervaringen van de respondenten.

 6.1 Rapportcijfers
De rapportcijfers laten diepe onvoldoendes zien voor CGT en voor CGT/GET.
CGT krijgt gemiddeld een 3,7 (3,8 van leden en een 3,4 van niet-leden).
CGT/GET is beoordeeld met een 2,5 gemiddeld (2,1 van leden en 3,0 van niet-leden).
De biomedische behandeling is beoordeeld met een 6,3 gemiddeld (een 6,5 van de leden en 
een 5,9 van niet-leden).
De rapportcijfers worden in paragraaf 6.8. nader verduidelijkt aan de hand van de vraag hoe 
men de mate van de ziekte vóór en na de behandeling beoordeelt.
Bij GET en CGT/GET is een forse verslechtering na behandeling te zien, terwijl de groep die 
biomedische behandeling onderging een verbetering aangeeft.
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6.2 Welke behandelingen werden gevolgd en wat was het effect?

CGT: in totaal hebben 129 (30,86%) respondenten CGT gevolgd (69 lid, 60 niet-lid).
CGT/GET: 143 (34,21%) volgden CGT in combinatie met GET (77 lid, 66 niet-lid). 
Biomedisch: 215 (51,44%) respondenten hebben een behandeling bij een gespecialiseerde 
arts gevolgd. 

Er is dus verhoudingsgewijs geen verschil tussen leden of niet-leden in het percentage dat CGT 
of CGT/GET heeft gevolgd. Er is wel een duidelijk verschil in de aantallen respondenten die 
biomedische behandeling hebben gehad: 145 (64,73%) leden tegenover 69 (35,57%) niet-
leden.

De gegevens laten zien dat mensen eventueel meerdere behandelingen hebben gevolgd. Er 
zijn namelijk 487 behandelingen vermeld op een totaal van 418 respondenten.



In de CGT-groep (n=129) waarderen 61 respondenten (47,29%) het effect van de behandeling 
op hun gezondheidstoestand als 'negatief' of 'zeer negatief'. 
Bij de CGT/GET-groep (n=142) geven 94 respondenten (66,20%) de waardering 'negatief tot 
zeer negatief'. 
Bij de biomedische behandeling (n=214) zijn 25 respondenten (11,68%) 'negatief tot zeer 
negatief'.
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6.3 Was het volgen van de behandeling verplicht?

De behandelingen CGT en CGT/GET worden vaak gevolgd op advies van de huisarts, een 
verzekeringsgeneeskundige of een bedrijfsarts. Dit blijkt uit de open vragen. De biomedische 
behandeling door een gespecialiseerde arts was in grote meerderheid op eigen initiatief van 
de respondent. 
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CGT: De vraag of de behandeling verplicht was, wordt voor CGT (n=129) 27 keer bevestigend 
beantwoord (20,93%). 

6.4 Hoe worden de behandelingen ervaren?
In deze paragraaf worden de scores gegeven op stellingen omtrent de ervaringen met de 
behandeling. Per stelling zijn telkens de antwoorden van de drie behandelingen weergegeven.

CGT/GET: voor CGT in combinatie met GET (n=141) is het in twee op de vijf gevallen, 56 
respondenten (39,72%), verplicht voor degenen die deze behandeling volgden.  
Biomedisch: voor de biomedische behandeling (n=213) is er in 11 gevallen sprake van 
verplichting. Dat is 5,16%.

“UWV dwong me hier eigenlijk toe omdat ik anders gewoon voor 40 uur per week 
zou kunnen werken volgens de keuringsarts” (verplichting CGT)

“Anders deed mijn middelbare school moeilijk als ik niet werd behandeld of 
diagnose kreeg” (verplichting CGT/GET)
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6.4.1 Stelling: de behandeling heeft een positief effect op mijn gezondheid
CGT: Drie op de vijf (61,72%), ofwel 79 respondenten die de CGT (n=128) hebben gevolgd, zijn 
het oneens of geheel oneens met de stelling dat de behandeling een positief effect heeft op 
de gezondheid. 26,56% geeft aan 'neutraal' en één op de tien 10,16% is ermee eens of geheel 
mee eens.
CGT/GET: 110 respondenten, ruim driekwart (77,46%) van degenen die CGT/GET hebben 
gevolgd (n=142), zijn het oneens of geheel oneens met de stelling dat de behandeling een 
positief effect heeft op de gezondheid. 14,79% geeft aan 'neutraal' en 7,75% is het eens of 
geheel eens.

“Vooral het GET gedeelte zorgde voor zo'n enorme terugval dat ik mijn werk, 
hobbies en sociaal leven wat ik nog voor de helft aan kon, helemaal kwijt raakte. 
Ik probeerde steeds grenzen te stellen, maar dat werd niet gerespecteerd.”

Biomedisch: ruim een vierde, 59 respondenten (27,44%) van de groep die biomedische 
behandeling onderging (n=215), geeft aan oneens of geheel oneens te zijn met de stelling dat 
de behandeling een positief effect heeft op de gezondheid. Ruim een vierde (27,91%) geeft 
aan 'neutraal' en ruim twee op de vijf respondenten (94 personen, 43,72%) zijn het eens of 
geheel eens met het positieve effect van de behandeling.

6.4.2 Stelling: deze vorm van behandeling sluit aan bij mijn behoefte aan behandeling
CGT: bijna twee derde, 83 respondenten (65,35%) van de groep die CGT (n=128) heeft gevolgd, 
is van mening dat deze vorm van behandeling niet aansluit bij de behoefte. Bijna een kwart 
(22,83%) geeft aan 'neutraal' en 1 op de 10 respondenten (10,24%) geeft aan dat deze vorm 
van behandeling aansluit.

“CGT is erop gericht gedachtepatronen te veranderen. Er was totaal geen ruimte 
voor mijn gevoelens en vragen en behoeften,  die werden genegeerd. Het werkte 
volstrekt vervreemdend.”                                                                                 

CGT/GET: acht op tien, ofwel 113 respondenten (80,14%) uit de CGT/GET-groep (n=141) vinden 
dat de behandeling niet aansluit bij de behoefte. 9,22% geeft aan 'neutraal' en ongeveer een 
op tien (9,93%) vindt dat de behandeling aansluit.

Biomedisch: een op vijf, 41 respondenten (19,16%) uit de groep Biomedisch (n=214), geeft aan 
dat de behandeling niet aansluit bij de behoefte. Bijna een kwart (21,96%) geeft aan 'neutraal' 
en ruim meer dan de helft (123 respondenten, 57,48%) geeft aan dat de behandeling wel 
aansluit bij de behoefte.
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6.4.3 Stelling: door de behandeling blijf ik stabiel
CGT: driekwart, 99 respondenten (77,34%), in de CGT-groep (n=128) is het (geheel) oneens 
met deze stelling en heeft dus niet de ervaring dat men stabiel blijft door de behandeling. 
15,63% geeft aan 'neutraal' en ongeveer een op de twintig (4,69%) is ermee eens of geheel 
mee eens.
CGT/GET: acht op tien respondenten,119 respondenten (84,40%) van de CGT/GET-groep 
(n=141), zijn het oneens of geheel oneens met de stelling dat men stabiel blijft door de 
behandeling. 6,38% geeft aan 'neutraal' en 9,22% is het eens of geheel eens.
Biomedisch: een op de drie, 76 respondenten (35,35%), uit de groep Biomedisch (n=214) geeft 
aan het er oneens of geheel oneens mee te zijn en vindt dat de behandeling er niet toe 
bijdraagt dat men stabiel blijft. 30,23% geeft aan 'neutraal' en bijna een op drie, 69 
respondenten (32,09%), geeft aan eens of geheel mee eens.

6.5 Kennis, doelen stellen, symptomen kennen en omgaan met de klachten
Dit deel van de enquête gaat in op de kennis van de behandelaar, het stellen van doelen en 
omgaan met klachten die door patiënten worden aangegeven. De laatste stelling van deze 
paragraaf heeft betrekking op de vraag of de patiënt door de behandeling beter kan omgaan 
met zijn klachten.
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6.5.1 Stelling: de behandelaar heeft voldoende kennis omtrent ME
CGT (n=128): ruim de helft, 68 respondenten (53,13%) van de CGT-groep, vindt dat de 
behandelaar onvoldoende kennis heeft omtrent ME. Een vijfde (19,53%) geeft aan 'neutraal' 
en ongeveer een kwart (25,78%) vindt de kennis voldoende.
CGT/GET (n=142): iets meer dan twee derde, namelijk 97 respondenten (68,31%), vindt dat de 
behandelaar onvoldoende kennis heeft omtrent ME. 14,79% geeft aan 'neutraal' en 16,90% 
vindt dat de behandelaar over voldoende kennis beschikt.
Biomedisch (n=215): 6,05% (13 respondenten) vindt dat de behandelaar onvoldoende kennis 
heeft omtrent ME, 5,12% geeft aan 'neutraal' en bijna negen op tien, 191 respondenten 
(88,84%), vinden dat de behandelaar over voldoende kennis over ME beschikt.

6.5.2 Stelling: de behandelaar stelt reële behandeldoelen
CGT: iets meer dan de helft, 69 respondenten (54,76%) die de behandeling CGT (=126) hebben 
gevolgd, vindt dat de behandelaar geen reële doelen stelt. 23,81% geeft aan 'neutraal' en 
19,05% vindt de doelen reëel.
CGT/GET: in de CGT/GET-groep (n=142) vindt bijna twee derde, 93 respondenten (65,49%), dat 
de behandelaar geen reële doelen stelt. 16,90% geeft aan 'neutraal' en 16,90% vindt de 
doelen reëel.
Biomedisch: 13,21% (28 respondenten) in de groep Biomedisch (n=215) vindt dat de 
behandelaar geen reële doelen stelt. 24,06% geeft aan 'neutraal' en ruim de helft, 120 
respondenten (56,60%), vindt de doelen reëel.

6.5.3 Stelling: de behandelaar is goed op de hoogte van de symptomen van ME
CGT: de helft, 65 respondenten (50,78%), van de CGT-groep (n=128) vindt dat de behandelaar 
onvoldoende op de hoogte is van de symptomen van ME. 17,97% geeft aan 'neutraal' en bijna 
een derde (30,47%) vindt dit voldoende.
CGT/GET: bijna twee derde, 89 respondenten (62,68%), van de CGT/GET-groep (n=142) vindt 
dat de behandelaar onvoldoende op de hoogte is. 17,61% geeft aan 'neutraal' en bijna een op 
de vijf (19,01%) vindt dat de behandelaar voldoende op de hoogte is.
Biomedisch: slechts 8 respondenten (3,72%) in de groep Biomedisch (n=215) vinden dat de 
behandelaar onvoldoende op de hoogte is. 4,19% geeft aan 'neutraal' en een grote 
meerderheid, 198 respondenten (92,09%), vindt dat dit voldoende is.

6.5.4 Stelling: de behandeling zorgt ervoor dat ik beter met mijn klachten kan omgaan
CGT (n=128): twee op vijf, 54 respondenten (42,19%), vinden dat de CGT-behandeling er niet 
voor zorgt dat zij beter met de klachten kunnen omgaan. 16,41% geeft aan 'neutraal' en ook 
bijna twee op de vijf (39,84%) vinden dat wel.
CGT/GET (n=142): meer dan de helft, 81 respondenten (57,04%), vindt dat de behandeling er 
niet voor zorgt dat men beter met de klachten kan omgaan. 14,79% geeft aan 'neutraal' en 
ongeveer een kwart 26,06% vindt dat wel.
Biomedisch (n=215): ongeveer een kwart, 57 respondenten (26,51%), vindt dat men 
niet beter met de klachten kan omgaan. 27,44% geeft aan 'neutraal' en 92 respondenten 
(42,79%) vinden dat dit wel het geval is.
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6.6 Wat is de houding van de behandelaar ten opzichte van de patiënt?
In het rapport van de Gezondheidsraad van maart 2018 stelt de commissie vast: “(…) 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.” 
Aan de hand van stellingen is navraag gedaan naar de houding van de behandelaar ten 
opzichte van de patiënt.

6.6.1 Stelling: de behandelaar heeft begrip voor de ziekte en de beperkingen van de 
patiënt

Uit de antwoorden blijkt dat het veel verschil uitmaakt met welke soort behandeling patiënten 
te maken hebben. 
CGT: in de CGT-groep (n=128) ervaren twee op vijf, 52 respondenten (40,63%), geen begrip 
voor de ziekte en de beperkingen van de patiënt. Bij 17,19% is dat neutraal en 41,41% ervaart 
wel begrip.
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CGT/GET: door meer dan de helft, 76 respondenten (53,52%), in de CGT/GET-groep (n=142) is 
aangegeven dat de behandelaar geen begrip heeft voor de ziekte en de beperkingen van de 
patiënt. Bij 16,20% is dat neutraal en 30,28% ervaart wel begrip.
Biomedisch: slechts een zeer klein aantal, 7 respondenten (3,26%), in de groep biomedische 
behandeling (n=215), geeft aan dat zij geen begrip ervoeren bij de behandelaar. Bij 6,98% is 
dat neutraal en (89,77%) ervaart wel begrip.

6.6.2 Stelling: de behandelaar neemt de patiënt en de (beperking door) ME serieus
Ook bij deze vraag is een duidelijk verschil te zien tussen de antwoorden met betrekking tot de 
biomedisch behandelaars enerzijds en de CGT- en CGT/GET-behandelaars anderzijds.
Bij CGT (n=128) ervaren ruim twee op vijf, 53 respondenten (41,41%), dat de behandelaar de 
patiënt en de (beperking door) de ziekte niet serieus neemt. 
Bij CGT/GET (n=142) is dat bijna de helft: 66 respondenten (46,48%).  
Biomedisch: slechts een gering aantal, namelijk 8 respondenten (3,72%), voelt zich niet serieus 
genomen door de biomedisch behandelaar (n=215). 
De positieve scores zijn als volgt: 
Bij CGT voelen vier op tien respondenten (42,97%) zich serieus genomen.
Bij CGT/GET voelt een derde (30,99%) zich serieus genomen. 
Biomedisch: negen op tien respondenten (92,09%) voelen zich serieus genomen door de 
behandelaar.

6.6.3 Stelling: de behandelaar gaat respectvol om met de ME-patiënt
CGT-groep (n=127): een derde, 42 respondenten (33,07%), ervaart dat de behandelaar niet 
respectvol omgaat met de patiënt. 
CGT/GET-groep (n=142): ruim een derde, 55 respondenten (38,73%), heeft de ervaring dat de 
behandelaar niet respectvol omgaat met de patiënt. 
Biomedische behandeling (n=215): de negatieve ervaring is aanzienlijk minder, namelijk één 
op twintig, 11 respondenten (5,12%). 
De positieve scores versterken dit beeld verder. Bij de biomedische behandeling geven negen 
op tien, 195 respondenten (90,70%), aan dat er sprake is van een respectvolle behandeling. 
Bij CGT en CGT/GET is het percentage positieve ervaringen duidelijk lager. 
CGT: minder dan de helft (48,82%) van de CGT-groep antwoordt positief. 
CGT/GET: nog geen vier op tien (38,03%) respondenten uit de CGT/GET-groep hebben een 
respectvolle benadering ervaren. 
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6.7 Factoren voor verslechtering door de behandeling
Deze vragen zijn alleen ingevuld door respondenten die hebben aangegeven verslechterd te 
zijn. Er is navraag gedaan naar de mogelijke redenen voor die verslechtering. Voor deze 
onderdelen zijn zowel de percentages weergegeven ten opzichte van de subgroepen die 
hebben aangegeven verslechterd te zijn als de percentages ten opzichte van de gehele groep 
die de betreffende behandeling onderging.
CGT-groep: allereerst is de constatering dat in totaal 61 van 129 respondenten uit de CGT-
groep hebben aangegeven dat zij verslechterd zijn door de behandeling (47,29%). 
CGT/GET-groep: 94 respondenten op een totaal van 142 melden te zijn verslechterd (66,20%). 
Biomedische behandeling: 25 op 214 (11,68%) respondenten melden te zijn verslechterd. 
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6.7.1 Stelling: de behandeling op zich was te zwaar, door de extra belasting 
verslechterde ik

Deze stelling is gebaseerd op het gegeven dat onderzoekers naar de effectiviteit van CGT/GET 
stellen dat er geen schade is ten gevolge van de behandeling. Zij claimen dat de behandeling 
veilig is. 

CGT: 52 van de 61 respondenten (85,25%) in de CGT-groep die verslechterden, geven aan dat 
de behandeling op zich te zwaar was en dat zij verslechterden door de extra belasting. Dit is 
40,31% van de gehele CGT-groep. 
CGT/GET: In deze groep antwoorden 91 op een totaal van 94 (96,81%) die verslechterden dat 
de behandeling te zwaar was en dat zij door de extra behandeling verslechterden. Dat is 
63,64% van alle respondenten in de totale CGT/GET-groep. 
Biomedisch: door 18 op de 25 (72%) wordt aangegeven dat de behandeling te zwaar was. Dat 
is 8,37% van het totaal van deze groep.

6.7.2 Stelling: het behandeldoel was dat ik mijn dagelijkse activiteiten en 
verplichtingen weer kon oppakken. Ik deed goed mee om dit te bereiken, maar 
het was te veel

Aan de hand van de stelling is onderzocht of het doel wordt bereikt dat men dagelijkse 
activiteiten en verplichtingen weer kon oppakken.

CGT: 49 op 61 (80,33%) respondenten die verslechterden geven aan dat het bereiken van de 
genoemde behandeldoelen te veel was. Dat is 37,98% van de CGT-groep in totaal. 
CGT/GET: 87 op 94 (92,55%) respondenten geven aan dat het bereiken van het doel te veel 
was. Dit is 60,84% van deze behandelgroep in totaal. 
Biomedische behandeling: door 8 op de 24 (33,33%) respondenten is geantwoord dat het te 
veel was. Dat is 3,72% van de totale groep respondenten met biomedische behandeling.

6.7.3 Stelling: door de extra belasting van de behandeling kon ik mijn dagelijkse taken 
zoals huishouden en verzorging slechter uitvoeren

Deze vraag laat zien of er sprake is van substitutie van activiteiten.

CGT: 49 op de 61 respondenten (80,33%) in de CGT-groep geven aan dat zij door de 
behandeling hun dagelijkse taken slechter konden uitvoeren Dat is 37,98% op het totaal. 
CGT/GET: in de groep CGT/GET geldt dit voor 83 op 94 respondenten (88,30%). Dat is 58,04% 
op het totaal van deze groep. 
Biomedisch: de biomedische behandeling betekende voor 16 op de 24 respondenten die 
verslechterden (66,67%) dat de dagelijkse taken slechter uitgevoerd konden worden. Dit is 
7,44% van de groep in totaal.



40

ervaringen met de behandelingen

6.7.4 Stelling: de behandelaar spoorde mij aan voorbij mijn grenzen te gaan waardoor 
ik verslechterde

CGT: van de CGT-groep die verslechterde, waren 49 op 61 respondenten (80,33%) het geheel 
eens of eens met de stelling dat de behandelaar hen aanspoorde voorbij de eigen grenzen te 
gaan. Dat is 37,98% van de gehele CGT-groep. 
CGT/GET: bij de CGT/GET-groep zijn 74 op 94 (78,72%) het geheel eens of eens met de stelling 
dat de behandelaar hen aanspoorde voorbij de eigen grenzen te gaan. Dat is 51,75% van de 
gehele CGT/GET-groep.

“Je wordt [bij CGT/GET] zwaar over je grenzen gedwongen en als je erna aangeeft 
dat je daar veel zieker van bent geworden, wordt dat weggezet als onzin.”                                                                              

Biomedisch: in de groep biomedische behandeling zijn 9 op de 25 personen (36,0%) het eens 
of geheel eens met de stelling. Dat is 4,19% van de totale groep die biomedische behandeling 
ontving.
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6.7.5 Stelling: er werd mij geleerd mijn klachten te negeren, daardoor verslechterde ik
CGT: in de CGT-groep antwoorden 37 op 61 (60,66%) respondenten het eens of geheel eens te 
zijn met de stelling 'Er werd mij geleerd mijn klachten te negeren, daardoor verslechterde ik'. 
Dat is 28,68% van deze gehele groep.
CGT/GET: in de CGT/GET-groep zijn 61 op 94 respondenten (64,89%) het eens of geheel mee 
eens met de stelling. Dat is 42,66% van deze gehele behandelgroep.
Biomedisch: in de biomedische groep zijn dit 5 op 25 (20,00%). Dat is 2,33% van de totale 
groep die biomedische behandeling ontving. 

6.7.6 Stelling: ik kreeg verkeerde/te veel/te weinig medicatie waardoor ik 
verslechterde

CGT-groep: 16 op 61 respondenten (26,23%) zijn het eens of geheel eens met de stelling 'Ik 
kreeg verkeerde/te veel/te weinig medicatie waardoor ik verslechterde'. Dit is 12,40% van de 
CGT-behandelgroep.
CGT/GET-groep: 21 op 94 respondenten (22,34%) zijn het eens met de stelling. Dat is 14,69% 
van de totale groep.
Biomedische behandeling: door 12 op 24 respondenten (50,00%) wordt eens of geheel mee 
eens gescoord. Dat is 5,58% van de gehele groep biomedisch.

6.8 Verandering in de ernst van de ziekte, voor en na de behandeling



In onderzoeken waarin de effectiviteit van CGT en CGT/GET is onderzocht, wordt in een aantal 
gevallen aangegeven dat de behandeling veilig is. Om die reden is in deze enquête navraag 
gedaan naar de ernst van de ziekte voor en na de behandeling. De verschillen in ernst tussen 
groepen zijn substantieel.
Voor de mate van ernst is de indeling uit de International Consensus Criteria (voor artsen) 
gebruikt:

Ÿ mild is aanzienlijk minder actief, 
Ÿ matig is 50% minder actief, 
Ÿ ernstig is overwegend aan huis gebonden, 
Ÿ zeer ernstig is overwegend bedlegerig.

CGT-groep: er is sprake van een duidelijke verslechtering. Het aantal ernstig zieken en zeer 
ernstig zieken neemt toe met 17,65%. Er is een toename van 12,28% in de groep ernstig 
zieken die van 57 naar 64 groeit. Het aantal zeer ernstig zieken neemt toe van 11 naar 16, een 
toename van 45,45%.
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“Voordat ik begon met de behandeling kon ik nog met moeite 36 uur werken. Na 
de behandeling kon ik helemaal niets meer en was ik aan huis gebonden. Ik kreeg 
zelfs nog een verlenging van 3 maanden op het reguliere programma omdat de 
behandelaars ook zagen dat ik ipv vooruit achteruit was gegaan.”

CGT/GET: de situatie is nog ernstiger. Het aantal ernstig zieken en zeer ernstig zieken neemt 
toe met 51,52%. De groep ernstig zieken neemt toe van 61 naar 79 personen die 
huisgebonden zijn na de behandeling, een toename van 29,51%. Het aantal zeer ernstig zieken 
groeit van 5 naar 21, een toename van 320%. Ter verduidelijking: deze grote toename 
betekent dat na de CGT/GET-behandeling de groep die overwegend bedlegerig is met 16 
personen is toegenomen.
Biomedische behandeling: het aantal ernstig en zeer ernstig zieken neemt juist af van 153 naar 
130 patiënten, een afname van 15,03%. Het aantal zeer ernstig zieken neemt af van 35 naar 
19, een afname van 45,71%. Het aantal ernstig zieken vermindert van 118 naar 111, een 
afname van 5,93%. 
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6.9 Mening van de patiënt over mogelijke in stand houdende factoren voor ME
In de wetenschappelijke literatuur die gestoeld is op de bio-psychosociale of psychosomatische 
benadering en in andere uitingen worden theorieën gepresenteerd over factoren die ertoe 
zouden leiden dat de ziekte voortduurt.  
De hypothesen over factoren die de ziekte in stand zouden houden, zijn in deze enquête 
vertaald in stellingen. Er is navraag gedaan hoe respondenten tegen deze stellingen aankijken. 
Onderstaand zijn enkele van deze hypothesen en de literatuur weergegeven (vertaald in het 
Nederlands door de opstellers van dit rapport):

'Attributing complaints to a somatic cause produced low levels of physical activity, which in 
turn had a causal effect on fatigue severity.'
Vertaling: Patiënten wijten hun klachten aan een lichamelijke oorzaak. Dat leidt tot lage fysieke 
activiteit en dat heeft op zijn beurt een oorzakelijk effect op de ernst van de vermoeidheid. 
'Three different cognitive processes may play a role in the perpetuation of CFS symptoms. The 
first is a general cognitive representation in which fatigue is perceived as something negative 
and aversive and CFS is seen as an illness that is difficult to influence. The second process 
involved is the focusing on fatigue. The third element is formed by specific dysfunctional beliefs 
about activity and fatigue.'
Vertaling: Er zijn drie verschillende cognitieve processen die mogelijk een rol spelen in het 
voortbestaan van CVS-symptomen. De eerste is een algemene cognitieve representatie waarin 
vermoeidheid wordt gezien als iets negatiefs, iets dat vermeden moet worden en CVS wordt 
gezien als een ziekte die moeilijk te beïnvloeden is. Het tweede proces is dat men zich focust 
op de vermoeidheid. Het derde element wordt gevormd door specifieke disfunctionele 
overtuigingen over activiteit en vermoeidheid.
De hypothesen over de veronderstelde invloed van de partner en de mantelzorger komen aan 
de orde in paragraaf 6.9.5. en 6.9.6.

x

ix
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6.9.3 Stelling: ik houd mijn ziekte in stand doordat ik niet aan mijn conditie werk 
(n=410)

88,05% is het geheel oneens of oneens met de stelling dat men de ziekte in stand houdt 
doordat men niet aan de eigen conditie werkt. 6,34% is neutraal en 3,17% is het eens of 
geheel eens met de stelling. 2,44% antwoordt nvt.

6.9.4 Stelling: ik houd mijn ziekte in stand door een negatieve houding ten aanzien van 
de ziekte (n=410)

92,44% is het oneens of geheel oneens met de stelling dat men de ziekte in stand houdt door 
een negatieve houding ten aanzien van de ziekte. 3,41% is neutraal en 2,44% is het eens of 
geheel eens met de stelling. 2,20% antwoordt nvt.

6.9.1 Stelling: ik houd mijn ziekte in stand door verkeerde gedachten (n=410)
Negen op tien respondenten (91,22%) zijn het geheel oneens of oneens met de stelling dat de 
ziekte in stand wordt gehouden door (eigen) verkeerde gedachten. 4,39% is neutraal en 1,95% 
is het eens of geheel eens met de stelling. 2,44% antwoordt nvt.

6.9.2 Stelling: ik houd mijn ziekte in stand door vermijdingsgedrag en bewegingsangst 
(n=409)

90,95% is het oneens of geheel oneens met de stelling dat de ziekte voortduurt ten gevolge 
van vermijdingsgedrag of bewegingsangst. 2,93% antwoordt neutraal en 3,67% is het ermee 
eens of geheel mee eens en 2,44% zegt nvt.

6.9.5 Stelling: mijn ziekte blijft in stand door de negatieve houding van mijn partner
In onderzoek wordt gesuggereerd dat de houding van de partner (of mantelzorger) van invloed 
is op de uitkomst van de behandeling bij CVS-patiënten. Een voorbeeld daarvan is een 
publicatie uit 2015.
'Partners' solicitous responses and illness perceptions at the start of the therapy can negatively 
affect the outcome of CBT for CFS. We emphasize the importance of addressing this in therapy.'
Vertaling: De zorgzame reacties en ziektepercepties van partners aan het begin van de 
therapie kunnen de uitkomst van CGT voor CVS negatief beïnvloeden. We benadrukken hoe 
belangrijk het is om dit in therapie aan te pakken.

Bij de laatste twee stellingen in deze enquête is het aantal antwoorden 'niet van toepassing' 
relatief hoog. Mogelijk is dit het gevolg van het ontbreken van een partner of mantelzorger. 
We nemen daarom twee weergaven op. In de eerste weergave zijn alle antwoorden 
meegenomen inclusief 'niet van toepassing' (nvt). Bij de tweede weergave zijn de aantallen nvt 
weggelaten. 
Weergave 1. uitgaande van de gehele groep inclusief nvt (n=410)
Bijna drie kwart (72,93%) is het oneens of geheel oneens met de stelling dat de ziekte in stand 

xi
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6.10 In de open vragen is ook naar andere factoren gevraagd
Om uit te zoeken of respondenten nog andere factoren aangaven die bij het volgen van de 
verschillende behandelingen tot verslechtering hebben geleid, werd de open vraag gesteld: 
'Indien u aangeeft te zijn verslechterd door deze behandeling, zijn er nog andere factoren die 
volgens u hebben bijgedragen aan de verslechtering van uw gezondheid?’

Behandeling CGT: 129 respondenten hebben CGT gevolgd. Hiervan gaven er 61 aan dat het 
effect van de behandeling was dat ze waren verslechterd. De vraag of er nog andere factoren 
van verslechtering waren, werd door 37 van de 61 respondenten ingevuld. De antwoorden zijn 
divers, maar de meest genoemde antwoorden zijn:
Ÿ de combinatie van de behandeling met druk door de werkgever of het UWV leidde tot 

verslechtering (10x).
Ÿ gebrek aan kennis (8x) en onbegrip (9x) bij de behandelaars (17).
Ÿ bejegening/niet serieus genomen (5x).
Ÿ het volgen van de behandeling leidde tot psychische klachten (4x).

Behandeling CGT/GET: 143 respondenten hebben de CGT/GET-behandeling gevolgd. Hiervan 
geven er 94 aan dat het effect van de behandeling was dat ze waren verslechterd. De vraag of 
er nog andere factoren van verslechtering waren, werd door 54 van de 94 respondenten 
beantwoord. De antwoorden zijn divers, maar de meest genoemde antwoorden zijn:

6.9.6 Stelling: mijn ziekte blijft in stand door een te verzorgende houding van mijn 
partner/mantelzorger

Weergave 1: uitgaande van de gehele groep inclusief, niet van toepassing' (n=409)
Ruim drie kwart (77,02%) is het oneens of geheel oneens met de stelling dat de ziekte in stand 
wordt gehouden door een te verzorgende houding van partner of mantelzorger. 1,47% 
antwoordt 'neutraal' en 1,22% is het ermee eens. 20,29% geeft aan nvt.
Weergave 2: Deze weergave gaat uit van de totale groep minus degenen die niet van 
toepassing hebben geantwoord. (n=326).
96,63% is het oneens of geheel oneens met de stelling dat de ziekte in stand wordt gehouden 
door een te verzorgende partner of mantelzorger. 1,84% antwoordt 'neutraal' en 1,53% scoort 
eens met de stelling.

wordt gehouden door de negatieve houding van de partner. 2,68% is neutraal, 2,44% is het 
eens of geheel eens met de stelling en 21,95% geeft aan nvt.

Weergave 2: uitgaande van de gehele groep minus 'niet van toepassing' (n=320).
93,44% is het geheel oneens of oneens met de stelling dat de ziekte in stand wordt gehouden 
door de negatieve houding van de partner, 3,44% is neutraal en 3,13% is het eens of geheel 
eens.
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6.11 Wensen met betrekking tot de behandeling bij ME
De laatste vraag van de enquête is een open vraag: 'Heeft u nog wensen met betrekking tot de 
behandeling bij ME?'. Van de 418 respondenten hebben 279 respondenten op deze open 
vraag geantwoord. Een selectie van de antwoorden staat bij punt 5 in bijlage 2.

Een veel voorkomende wens is dat de respondenten serieus genomen willen worden en dat ze 
begrip en een respectvolle behandeling willen krijgen. Regelmatig wordt bij deze wens 
vermeld dat ze ME erkend willen zien als biomedische ziekte. Veel reacties geven schrijnende 
voorbeelden van een respectloze behandeling door behandelaars die ook schadelijke gevolgen 
konden hebben. 
Een derde van de respondenten geeft expliciet aan niets liever te willen dan genezen. Ook het 
verbeteren van de kennis bij artsen, behandelaars en verzekeringsartsen scoort hoog in de 
wensen van respondenten. Daarnaast is er ook grote behoefte aan voorlichting in het 
algemeen, zodat het grote publiek meer kennis en inzicht krijgt in de ziekte. Eveneens hoog 
scoort de vraag naar gedegen wetenschappelijk onderzoek en het vinden van een biomarker.
Een kwart van de respondenten geeft expliciet aan dat CGT of CGT/GET géén goede 
behandeling is voor ME en dat zij daarom niet geadviseerd, laat staan opgedrongen moet 
worden. Ook zijn er vele wensen over de verbetering van de zorg op basis van de huidige 
kennis over ME.

Ÿ het volgen van behandeling leidde tot psychische klachten als stress (10x).
Ÿ bejegening /niet serieus genomen (9x).
Ÿ omstandigheden tijdens behandeling (7x).
Ÿ gebrek aan kennis bij behandelaar (6x).

Biomedische behandeling: 215 respondenten geven aan dat ze een biomedische behandeling 
hebben gevolgd. Hiervan geven er 25 aan dat het effect van de behandeling is dat ze zijn 
verslechterd. De vraag of er nog andere factoren van verslechtering waren, werd door 11 
respondenten ingevuld. De antwoorden zijn divers, maar de meest genoemde antwoorden 
waren:
Ÿ de reis naar de behandelaar (4x).
Ÿ medicijnen (3x).
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6.12 Samenvatting behandelingen
Ÿ Welke rapportcijfers gaven de respondenten aan de behandelingen?
CGT: 3,7
CGT/GET: 2,5
Biomedisch: 6,3

Ÿ Was de behandeling verplicht?
De behandeling was in de CGT-groep voor 20,93% van de respondenten verplicht en in de 
CGT/GET-groep voor 39,72%. De biomedische behandeling werd bij 5,16% verplicht gesteld.

Ÿ Wat was het effect op de gezondheid?
Zowel bij CGT als bij CGT/GET is een ruime meerderheid (respectievelijk 61,72% en 77,46%) 
van mening dat de behandeling geen positief effect heeft op de gezondheid. Bij de groep 
biomedische behandeling geldt dat voor iets meer dan een kwart (27,44%) van de 
respondenten. 
Voor CGT en CGT/GET geeft slechts een klein aantal respondenten (10,16% en 7,75%) aan dat 
de behandeling wel een positief effect heeft, terwijl 43,72% van degenen die biomedische 
behandeling volgden een positief effect aangeeft. 

Ÿ Sluit de behandeling aan op de behoefte?
Bij twee derde in de CGT-groep (65,35%) en nog in versterkte mate voor de CGT/GET-groep, bij 
acht op tien (80,14%), is te zien dat de behandeling niet aansluit op de behoefte. Voor 19,16% 
van de groep biomedisch sluit de behandeling niet aan.
Voor meer dan de helft (57,48%) van degenen die biomedische behandeling ondergingen, 
sluit de behandeling wel aan op de behoefte.

Ÿ Draagt de behandeling ertoe bij dat men stabiel blijft?
Eén op twintig (4,69%) respondenten die CGT volgden en één op elf (9,22%) die CGT/GET 
volgden, geeft aan dat de behandeling ertoe bijdraagt dat men stabiel blijft. Dit geldt voor één 
op drie (32,09%) in de groep biomedische behandeling.
Van de CGT-groep geeft 77,34% aan dat de behandeling er niet toe bijdraagt dat men stabiel 
blijft. Voor de CGT/GET-groep is dat 84,40%. Bij biomedisch is dat 35,35%.

Ÿ Heeft de behandelaar voldoende kennis?
Ruim de helft in de CGT-groep (53,13%) en twee derde in de CGT/GET-groep 
(68,31%) is van mening dat de behandelaar onvoldoende kennis heeft omtrent ME. 
In de groep biomedische behandeling vindt één op 17 (6,05%) dat de behandelaar 
onvoldoende kennis heeft. Negen op tien respondenten (88,84%) in de biomedische
groep zijn van mening dat de behandelaar wel voldoende kennis heeft.

Ÿ Stelt de behandelaar reële doelen?
In de CGT-groep vindt meer dan de helft (54,76%) dat de behandelaar geen reële 
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doelen stelt. Bij CGT/GET geldt dat voor twee derde (65,49%) van de respondenten. 
Bij de groep biomedisch is het aantal met 1 op 7 (13,21%) aanzienlijk lager.

Ÿ Is de behandelaar goed op de hoogte van de symptomen van ME?
De helft van de CGT-groep (50,78%) en bijna twee derde van de CGT/GET-groep 
(62,68%) vindt dat de behandelaar niet goed op de hoogte is van de symptomen van 
ME. In de groep Biomedisch is dat 4,19%.

Ÿ Omgaan met de klachten
In de groep CGT vinden twee op vijf (42.19%) respondenten dat de behandeling er 
niet voor zorgt dat zij beter met hun klachten kunnen omgaan. Ongeveer evenveel 
vinden dat wel. Bijna zes op tien respondenten (57,04%) uit de CGT/GET-groep is van 
mening dat de behandeling niet leidt tot beter kunnen omgaan met de klachten. 
Ongeveer een kwart vindt dat wel. Bij de groep Biomedisch vindt ongeveer een 
kwart (26,51%) dat de behandeling niet bijdraagt tot beter kunnen omgaan met de 
klachten, terwijl ruim twee op vijf dat wel vinden.

Ÿ Toont de behandelaar begrip voor de ziekte en de beperkingen?
Twee op vijf respondenten in de CGT-groep (40,63%) en de helft in de CGT/GET-groep (53,52%) 
hebben dat begrip niet ervaren tegen één op de dertig (3,26%) bij de biomedische groep.
Ÿ Voelt men zich serieus genomen?
Bij CGT voelen vier op tien (41,41%) zich niet serieus genomen en bij CGT/GET is dat (46,48%). 
Bij de biomedische behandeling voelen 8 respondenten (3,72%) zich niet serieus genomen.

Ÿ Is er sprake van een respectvolle benadering?
In de CGT-groep geldt dat één op drie (33,07%) respondenten ervaart dat de behandelaar niet 
respectvol omgaat met de patiënt. In de CGT/GET-groep geldt dit voor een krappe vier op tien 
(38,78%) respondenten. In de biomedische behandelgroep voelt 5,12% zich niet respectvol 
benaderd.

Ÿ Leidt de extra belasting van de behandeling tot verslechtering?
In de CGT-groep geven vier op tien (40,31%) respondenten aan dat de extra belasting van de 
behandeling ertoe leidde dat zij verslechterden. Bij CGT/GET geldt dat voor ruim zes op tien 
(63,64%) respondenten. Bij de biomedische behandeling geldt dit voor één op elf (8,37%).

Ÿ Doel behalen
Voor vier op tien (37,98%) respondenten van de CGT-groep, zes op tien (60,84%) in de 
CGT/GET-groep en één op dertig (3,72%) in de groep Biomedisch was het doel om de 
dagelijkse activiteiten en verplichtingen op te pakken te veel.
De extra belasting van de behandeling wordt aangegeven als reden dat men de dagelijkse 
taken, zoals huishouden en verzorging slechter kon uitvoeren. Dat is het geval bij vier op tien 
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in de CGT-groep (37,98%), zes op tien in de CGT/GET-groep (58,04%) en één op veertien 
(7,44%) in de groep biomedische behandeling.

Ÿ Aangespoord over grenzen te gaan
In de CGT-groep geven bijna vier op tien (37,98%) respondenten aan dat de behandelaar hen 
aanspoorde voorbij de eigen grenzen te gaan waardoor zij verslechterden. In de CGT/GET-
groep  is dat ruim de helft (51,75%). Bij de biomedische groep was dat slechts bij één op 
vierentwintig het geval (4,19%).

Ÿ Klachten negeren
Bijna drie op tien (28,68%) respondenten in de CGT-groep en ruim vier op tien in de CGT/GET-
groep (42,66%) geven aan dat hen werd aangeleerd de klachten te negeren waardoor zij 
verslechterden. Voor de biomedische groep is dat nog geen één op veertig (2,33%).

Ÿ Medicatie
Ten aanzien van medicatie geeft 12,40% uit de CGT-groep, 14,69% uit de CGT/GET-groep en 
5,58% van de biomedische groep aan dat medicatie (verkeerd, te veel of te weinig) oorzaak 
was van verslechtering.

Ÿ Ernst van de ziekte voor en na de behandeling
De uitkomsten van deze vraag geven aan dat er sprake is van een aanzienlijke toename van de 
ernst van de ziekte bij de CGT- en de CGT/GET-groep. Zo wordt een toename in het aantal zeer 
ernstig zieken gerapporteerd van 45,45% in de CGT-groep en 320% in de CGT/GET-groep.
Bij de groep biomedische behandeling, de groep met het grootste aantal ernstig en zeer 
ernstig zieken, is juist sprake van een daling in de ernst van de ziekte.

Ÿ In stand houdende factoren
Bij alle stellingen omtrent de veronderstelde instandhouding van de ziekte door gedragsmatige 
factoren van de patiënt, de partner of de mantelzorger geven de respondenten in grote 
meerderheid aan (in het algemeen meer dan 90%) dat dit niet het geval is.

6.13 Samenvatting open vragen
De open vragen staan vermeld in de bijlagen. In bijlage 2 staat een selectie van de reacties op 
alle open vragen. Uit deze soms schrijnende reacties blijkt dat de meeste respondenten zich 
niet gezien voelen door het grootste deel van de medische professie. Veel artsen hebben 
volgens de respondenten geen kennis over ME, of lijken het model van ziekte in stand 
houdende gedachten en gedrag als uitgangspunt te nemen. Een deel van de respondenten die 
zijn behandeld met CGT of CGT/GET meldt dat behandelaars ronduit niet geloven dat de 
patiënt achteruit is gegaan, waarbij ze soms in het dossier vermelden dat de patiënt is 
genezen.
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“(…) als je aangeeft dat je zelf 
merkt dat het allemaal te veel 

begint te worden, je lichamelijk 
achteruit gaat en de 

activiteitenopbouw na b.v. 20 
minuten de max is, blijven ze 

doordrammen dat je het wel kunt 
en door moet zetten. Dat ik na een 

sessie dagen koorts had en 
compleet uitgeput was, daar werd 
geen aandacht aan besteed en aan 
het einde van de therapie kreeg ik 

doodleuk te horen, de therapie was 
wel degelijk succesvol (terwijl ik 

hierna maanden nodig heb gehad 
om me weer een beetje mens te 

voelen) (…)”

Positieve reacties gaan vaak over artsen 
en behandelaars die de klachten wel 
serieus nemen en meedenken over 
symptoombestrijding. Dat zijn 
voorbeelden van hoe behandelaars wél 
goede zorg kunnen verlenen.
Kennis van de huidige stand van het 
biomedisch wetenschappelijk onderzoek  
kan bij behandelaars het begrip voor de 
klachten van de patiënt vergroten en een 
opening geven voor 
symptoombestrijding. 

CGT en CGT/GET worden ervaren als niet 
effectief en zelfs als schadelijk. Zij vormen 
geen geschikte behandeling voor 
patiënten met ME. Om de wens tot 
genezing te vervullen en om de ziekte 
vast te kunnen stellen met een biomarker, 
zou veel geld uitgetrokken moeten 
worden voor biomedisch onderzoek.

xii

“(…) Ik werd steeds zieker, en elke week 
had ik infecties. De laatste week kon ik 
fysiek niet meer naar de behandeling, 

zelfs niet als ik met een auto werd 
gebracht: ik had koorts van 40 graden 

en kon niets meer. De behandeling werd 
afgerond en in het dossier werd gezet 

dat de therapie succesvol was.(…)”

Dit zijn verontrustende meldingen, en het 
zet vraagtekens bij de succespercentages 
die CGT- en CGT/GET-behandelaars 
hanteren.
Dit alles zorgt ervoor dat de 
respondenten melden dat ze niet de zorg 
krijgen die ze nodig hebben. De negatieve 
benadering van behandelaars voelt voor 
veel respondenten als ondraaglijk zwaar. 
Een deel van de respondenten geeft aan 
dat hun vertrouwen in de arts of 
behandelaar daar onder lijdt.
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7 Discussie

De enquête 'Zorg voor ME' met 629 respondenten liet zien dat er in hoge mate 
ontevredenheid bestaat over de geboden zorg. De zorg kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 
2,3. De huisartsenzorg scoorde een onvoldoende en ruim de helft van de respondenten die 
CGT hadden gevolgd, gaf aan verslechterd te zijn door CGT. Meer dan 60% vulde dit in bij de 
combinatiebehandeling CGT/GET.  
Deze bevindingen worden tegengesproken door de ontwikkelaars en aanbieders van de 
behandelingen, zoals het Nederlands Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid met het 
behandelprogramma 'CGT voor CVS'. Zij claimen dat de therapie effectief en veilig is.    
Dat roept de vraag op hoe het kan dat patiënten aangeven verslechterd te zijn als gevolg van 
therapie en is de therapie dan wel veilig te noemen?  
Het doel van de huidige enquête was na te gaan of de uitkomsten van de enquête uit 2015 te 
repliceren zijn en of er meer inzicht kan worden verkregen in de factoren die bijdragen aan de 
gerapporteerde verslechtering. Daarvoor werden extra stellingen en vragen toegevoegd. De 
uitkomsten van deze enquête bevestigen de bevindingen en geven een nadere onderbouwing.
 
In paragraaf 7.1. wordt de representativiteit van de groep respondenten besproken. In 
paragraaf 7.2. volgt de discussie over de huisartsenzorg en in 7.3. over de drie behandelingen 
die in de enquête zijn onderzocht.

7.1 Representativiteit
Op de mailinvitatie hebben 286 respondenten gereageerd en 163 personen deden dit via een 
algemene link op diverse social media. Uit alle respondenten is een selectie gemaakt op basis 
van de IOM-criteria. In totaal hebben 449 respondenten de enquête voltooid waarvan 418 
respondenten voldeden aan de IOM-criteria. Op de antwoorden van deze 418 respondenten is 
dit rapport gebaseerd. 
Op basis van deze criteria zijn 361 vrouwen (86,36%) en 54 mannen (12,92%) geïncludeerd. 
Drie personen vulden bij geslacht 'anders' in.  
Deze verhouding benadert de schattingen omtrent de verhouding tussen vrouwen en mannen 
die lijden aan de ziekte ME: 80% vrouw - 20% man. 
 
Bij 7% van de respondenten is de ziekte mild (aanzienlijk minder actief), bij 34% matig (minder 
dan 50% actief ten opzichte van de situatie voor de ziekte), 50% ernstig (overwegend 
huisgebonden) en 8% zeer ernstig (overwegend bedgebonden). Bij de vorige enquête waren 
de verhoudingen respectievelijk 3%, 30%, 62% en 5%.  
Het aantal respondenten dat aangeeft in de categorie 'mild' te vallen, is relatief klein. Een 
mogelijke reden is dat deze groep zich niet realiseert dat de diagnose ME, en dus deze 
enquête, op hen van toepassing is. Mogelijk is ook de groep zeer ernstig zieke patiënten 
ondervertegenwoordigd. Een reden kan zijn dat zij de oproep gemist hebben, omdat zij niet in 
staat zijn om berichten te lezen. Ook kan het voorkomen dat zij niet in staat zijn om per 
computer de (complete) vragenlijst in te vullen.  
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Vormen de respondenten in deze enquête een adequate afspiegeling van de ME-populatie in 
Nederland?

Feit is dat er geen exacte gegevens beschikbaar zijn over incidentie en prevalentie. Bij de 
onderzoeken naar de effectiviteit van CGT/GET    zijn het overwegend patiënten uit de 
categorie 'mild' en 'matig' die de onderzoekspopulatie vormen. Zij waren in staat om therapie 
buitenshuis te volgen. Ook bij de onderzoeken naar behandeling via internet is sprake van een 
oververtegenwoordiging van patiënten met de ziekte in de categorie 'mild' of 'matig'. Dat blijkt 
uit vergelijking van hun scores op de zogenoemde outcome parameters met die van patiënten 
in de onderzoeken waar de behandeling fysiek werd bijgewoond. Bij die onderzoeken zijn de 
patiënten uit de categorie 'ernstig' en 'zeer ernstig' ondervertegenwoordigd, omdat die 
categorie niet frequent voor behandeling kan reizen. Bij een aantal van die onderzoeken staat 
bovendien vast dat patiëntenpopulaties niet voldeden aan de CDC-criteria. In die gevallen 
werden de Oxford-criteria gehanteerd die zeer ruim zijn en ook andere aandoeningen 
includeren. In geen onderzoek werden de meer specifieke ICC-criteria voor ME gehanteerd.  
Op basis van vergelijking van de populatie in deze enquête met die in de betreffende CGT/GET-
onderzoeken kan gesteld worden dat in deze enquête de deelpopulaties die vallen in de 
categorieën 'ernstig' en 'zeer ernstig' beter vertegenwoordigd zijn. De respondenten van deze 
enquête geven naar verwachting een meer representatief beeld van de totale populatie ME-
patiënten dan de CGT/GET-onderzoeken.  
 
Door degenen die kritiek uitoefenen op patiëntenenquêtes wordt het lidmaatschap van een 
patiëntenorganisatie vaak aangehaald als reden voor mogelijke vertekening. Iets meer dan de 
helft van de respondenten in deze enquête is aangesloten bij een patiëntenorganisatie. Dit 
betekent dus ook dat iets minder dan de helft niet is aangesloten. De waardering van huisarts 
en van de behandelingen komt in beide groepen in hoge mate overeen. In beide subgroepen 
worden de zorg als (zwaar) onvoldoende beoordeeld.

Bij ongeveer een kwart van de respondenten begon de ziekte voor het twintigste levensjaar. 
Op basis hiervan is het aannemelijk dat ook een behoorlijk aantal kinderen lijdt aan ME en 
langdurig ziek is.

xiii

7.2 De huisartsenzorg, discussie  
De bevindingen op basis van deze enquête geven een zorgwekkend beeld van de 
huisartsenzorg voor mensen met ME. Dit stemt overeen met de bevindingen van de 
eerdergenoemde enquête ME uit 2016.
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Het gemiddelde rapportcijfer dat 

aan de huisarts wordt toegekend is 

4,9. Een duidelijke onvoldoende.

Dat wordt nog duidelijker als de 

score vergeleken wordt met het 

gemiddelde rapportcijfer van de 

huisartsen op Zorgkaart 

Nederland. Daar is het gemiddelde 

een 8,3. Een cijfer dat dateert van 

juli 2019 en is gebaseerd op meer 

dan 30.000 waarderingen.

De antwoorden op de stellingen en open vragen geven inzicht in de achtergronden voor deze 
onvoldoende: 

Ÿ De informatie van de huisarts over de ziekte ME, de symptomen en de behandeling is voor 
een ruime meerderheid niet nuttig. 

Ÿ Zorgvuldig onderzoek naar de klachten wordt in de helft van de gevallen gemist. 
Ÿ De betrokkenheid die de huisarts toont met de levenskwaliteit van de patiënt is volgens 40 

procent van de respondenten onvoldoende.  
Ÿ Bijna een derde van de patiënten bezoekt de huisarts niet in verband met de ziekte ME, 

omdat de huisarts op dat gebied niets kan betekenen.   
Ÿ Ongeveer een kwart van de respondenten is niet doorverwezen naar specialisten.   
Ÿ Volgens een kwart van de respondenten heeft de huisarts een negatieve houding ten 

aanzien van de ziekte. Slechts een derde van de respondenten vindt dat de arts geen 
negatieve houding heeft. 

Ÿ Eveneens een kwart is van huisarts veranderd, omdat men niet de goede zorg kreeg.  

Als reactie op de open vraag is veel geschreven over de negatieve houding van de huisarts en 
de gevolgen die dat heeft. Klachten worden door een deel van de huisartsen in ernst 
onderschat of psychisch geduid. Dit kan leiden tot het weigeren om mee te werken aan 
symptoombestrijding en tot verwijzingen naar psychologische zorg.

Er zijn artsen die in hun correspondentie en verslaglegging een onterecht negatief beeld geven 
van de patiënt. Ook wordt in een aantal gevallen onjuiste informatie gerapporteerd. Dit kan er 
ook toe leiden dat op basis van die rapportage andere professionals al bij voorbaat een 
negatieve houding hebben ten opzichte van de patiënt, of dat voorzieningen worden 
afgewezen. Eén reactie beschrijft een huisarts die in samenwerking met Veilig Thuis de patiënt 
uit huis probeert te plaatsen, omdat gedacht wordt dat de ernstige klachten een psychische 
oorzaak hebben. 

“mijn wensen met betrekking tot 
de behandeling zijn eigenlijk dat 
ik gewoon eens word geloofd als 
ik bij de dokter kom. Dat zou ik al 
heel fijn vinden. Dat je gewoon 
kan spreken over je symptomen 
en dat je dan serieus genomen 

wordt”
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“De laatste jaren zeg ik niet meer 
tegen (…) artsen en specialisten 

dat ik de diagnose ME heb. 
Ga ik bijv. naar de kno-arts voor 
mijn oren, en er wordt gevraagd 
of ik andere ziektes heb, dan zeg 
ik nee. Dat is omdat ze er niets 

mee kunnen, en omdat, nadat ik 
in het verleden wel gezegd heb de 

diagnose ME te hebben, ik het 
gevoel had dat de arts mijn 

klachten waar ik voor kwam niet 
meer zo serieus nam”

De negatieve benadering voelt voor veel 
respondenten als ondraaglijk zwaar. Een 
deel van de respondenten geeft aan dat 
hun vertrouwen in de arts of artsen daar 
onder lijdt.  
 
De positieve reacties op de open vraag 
laten zien hoe het ook kan. Respondenten 
begrijpen dat de huisarts niet veel kan 
doen. De huisarts die de ernst van de 
klachten serieus neemt, openstaat voor 
nieuwe wetenschappelijke inzichten over 
ME, en actief meedenkt over 
symptoombestrijding geeft de 
respondenten het vertrouwen dat de 
huisarts de noodzakelijke zorg levert al is 
dat weliswaar binnen de beperkte 
mogelijkheden die voorhanden zijn. 

De ondervonden problemen kunnen ertoe leiden dat de gezondheidstoestand van de patiënt 
bij de huisarts onvoldoende in beeld is. Relevante informatie kan daardoor worden gemist, 
ook als het gaat om klachten die geen verband houden met de ziekte ME. De centrale rol van 
de huisarts in het zorgproces wordt als gevolg daarvan onvoldoende ingevuld. De 
huisartsenzorg voor patiënten met ME schiet in veel gevallen ernstig te kort.

7.3 Behandelingen, discussie  
Net als in de enquête 'Zorg voor ME' geeft een groot aantal respondenten in deze enquête
aan verslechterd te zijn als gevolg van de CGT- en CGT/GET-behandeling.  
 
De rapportcijfers in de huidige enquête geven duidelijk aan hoe de behandelingen worden 
gewaardeerd:  
 3,7 voor CGT  
 2,5 voor CGT/GET
 6,3 voor de biomedische behandeling. 
 
Deze rapportcijfers sluiten aan bij de gerapporteerde verslechtering per groep. Bijna de helft 
(47,29 %) geeft aan verslechterd te zijn door CGT en twee derde (66,20 %) door CGT/GET (zie 
paragraaf 6.7.). Dit onderstreept de onvoldoendes. 
In de groep biomedische behandeling meldde 11,62% een verslechtering.
 
Aan de respondenten die verslechterden, werd een aantal stellingen en situaties voorgelegd 
over factoren die mogelijk bijdragen aan verslechtering.

Discussie



7.3.1 Mogelijke factoren die bijdragen aan verslechtering
In de antwoorden op de stellingen is een duidelijke tendens zichtbaar. Ruim 80% van de 
respondenten die verslechterden door het volgen van CGT en ruim 90% die verslechterden 
door CGT/GET, waren het eens of geheel eens met de volgende drie stellingen: 
Ÿ De behandeling op zich was te zwaar voor mij, door de extra belasting verslechterde ik. 
Ÿ Het behandeldoel was dat ik mijn dagelijkse activiteiten en verplichtingen weer kon 

oppakken. Ik deed goed mee om dit te bereiken, maar het was te veel. Daardoor 
verslechterde ik. 

Ÿ Door de extra belasting van de behandeling kon ik mijn dagelijkse taken, zoals huishouden 
en verzorging slechter uitvoeren. 

De groep die verslechterde door biomedische behandeling is aanzienlijk kleiner (11,62% tegen 
47,29% CGT en 66,20% CGT/GET). De groep biomedische behandeling laat gemiddeld juist 
verbetering zien. 

De belastbaarheid van ME-patiënten is zeer laag. Hun gezondheidstoestand kan door geringe 
inspanning verslechteren, zoals ook beschreven staat in het advies van de Gezondheidsraad. 
Deze verslechtering - PEM, of inspanningsintolerantie genoemd - kan na enkele uren of dagen 
optreden en dagen tot maanden aanhouden. PEM kan ook leiden tot blijvende verslechtering. 
Het volgen van de behandeling was voor een aanzienlijk deel van de respondenten te zwaar, 
zo blijkt uit de reacties op de eerste stelling. Patiënten zijn gemotiveerd om beter te worden, 
zij willen in staat zijn het leven weer op pakken. Op de website van het NKCV staat het 
oppakken van dagelijkse activiteiten en verplichtingen ook als doel omschreven: ”Het doel van 
de behandeling is herstel van CVS. Herstel betekent: geen ernstige moeheid meer en weer 
kunnen doen wat u wil.” De enquête laat zien dat bij een groot aantal respondenten het 
tegendeel wordt bereikt. Velen bevestigen de beschrijving dat men graag weer mee wil doen, 
daar hard zijn best voor doet en toch verslechtering ervaart.
Door de extra belasting die het volgen van de behandelingen met zich meebrengt, kan men de 
dagelijkse taken, zoals huishouden en verzorging slechter uitvoeren. Dit gegeven wordt ook 
ondersteund in de open vragen, waarbij respondenten aangeven dat er te weinig oog is bij de 
behandelaars voor de realiteit waar patiënten zich mee geconfronteerd zien. Zij krijgen de 
dagelijkse zorg voor zichzelf en naasten al nauwelijks of niet rond en krijgen hierbij ook geen 
ondersteuning.
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“Mijn klachten over verergering van 
mijn hoofdpijn en vermoeidheid 

werden niet serieus genomen. (….) Ik 
zou bang zijn terwijl daar totaal 

geen reden voor was en ik echt meer 
kon en moest doen: elke dag, 
ongeacht of het een goede of 

slechte dag was.”

Gekoppeld aan de behandeling vindt dus 
substitutie van activiteiten plaats ten nadele 
van de dagelijkse taken. Deze substitutie 
wordt niet zichtbaar in de onderzoeken naar 
CGT en CGT/GET. Het uitvoeren en 
rapporteren van objectieve metingen, zoals 
de registratie van fysieke activiteit met een 
actometer, is daarom een belangrijke 
voorwaarde om een goed totaalbeeld te 
vormen. Dit gegeven sluit aan bij de 
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bevindingen in meerdere onderzoeken, ook van NKCV/Radboud Universiteit.    Uit deze 
onderzoeken blijkt dat de onderliggende theorieën over in stand houdende factoren niet 
worden ondersteund door de onderzoeksbevindingen. De subjectieve vermoeidheidsscores in 
die onderzoeken verbeteren, terwijl de objectieve activiteitscores niet verbeteren. Ook in 
andere publicaties zoals van Sunnquist & Jason   en uit een analyse van Nederlandse 
onderzoeken    blijkt dat het onderliggende model niet wordt gesteund door de bevindingen.
 
Ook de antwoorden op de volgende stellingen bevestigen de negatieve effecten: 
Ÿ De behandelaar spoorde mij aan voorbij mijn grenzen te gaan waardoor ik verslechterde 
Ÿ Er werd mij geleerd mijn klachten te negeren, daardoor verslechterde ik 
De eerste stelling kon rekenen op bijval van ongeveer 80% van degenen die verslechterden in 
de groepen CGT en CGT/GET. Bij de tweede stelling was dat ongeveer 60%. Voor de veel 
kleinere groep die de biomedische behandeling volgde en verslechterde was dit respectievelijk 
36% en 20%. 

De stellingen over de veronderstelde instandhouding van de ziekte door gedrag of gedachten 
van de patiënt, de partner, of de mantelzorger omvatten de volgende factoren:  
Ÿ Verkeerde gedachten 
Ÿ Deconditionering 
Ÿ Bewegingsangst en vermijdingsgedrag 
Ÿ Een negatieve houding van de patiënt, of van de partner ten aanzien van de ziekte  
Ÿ Een te verzorgende houding van partner of mantelzorger 
 
Meer dan 90% van de respondenten geeft aan dat de veronderstelde in stand houdende 
factoren niet aan de orde zijn. Dit is een interessant gegeven want de theorie omtrent de in 
stand houdende factoren vormt de basis voor de CGT- en CGT/GET-behandeling.  
 
Ten aanzien van geneesmiddelen geeft 12,40% uit de CGT-groep, 14,69% uit de CGT/GET-groep 
en 5,58% van de biomedische groep aan dat medicatie (verkeerd, te veel of te weinig) oorzaak 
was van verslechtering. De verschillen lijken erop te duiden dat de medicatie bij de 
biomedische behandeling beter is afgestemd op de te behandelen klachten. 

Als laatste was er een open vraag of er nog andere factoren waren die aan de verslechtering 
bijdroegen. Hierin kwam een aantal extra factoren naar voren: 
Ÿ Een aantal respondenten geeft aan door de behandeling psychische schade te hebben 

opgelopen. Zij hadden het gevoel te falen, omdat het beoogde doel niet werd bereikt, 
werden gedeprimeerd door de suggestie van de behandelaar dat ze zelf hand in de ziekte 
zouden hebben of rapporteerden emotionele schade door (zeer) slechte bejegening. 
Sommigen spreken van een traumatische ervaring.  

Ÿ Anderen gaven de combinatie van de behandeling met druk door werk, werkgever of 

xiv
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bedrijfs-/verzekeringsarts aan als factor van verslechtering. 
Ÿ Ook gaven respondenten aan dat er bij de behandelaars geen zicht was op de realiteit van 

de ziekte.

7.3.2 Veiligheid van de behandelingen 
In een aantal onderzoeken naar de effectiviteit van CGT en CGT/GET wordt geclaimd dat de 
behandeling veilig is. De uitkomsten van deze enquête laten zien dat bij de CGT-groep bijna de 
helft van de respondenten aangeeft verslechterd te zijn en bij de CGT/GET-groep twee derde. 
Er wordt dus een forse toename van de ernst van de ziekte gerapporteerd als gevolg van de 
CGT- en CGT/GET-behandeling. De claim dat deze behandelingen veilig zijn, wordt met deze 
resultaten weerlegd. De gerapporteerde verslechtering bij CGT en CGT/GET contrasteert met 
de biomedische behandeling waar de meeste respondenten aangeven dat zij stabiel bleven, of 
zelfs verbeterden. Verslechtering werd in de biomedische groep door een beperkt aantal 
respondenten gerapporteerd.  
 
Afgezien van de vraag of de veiligheid in genoemde CGT/GET-onderzoeken op een adequate 
wijze is gemeten, waarover meer in het vervolg, is de samenstelling van de 
onderzoekspopulatie van belang. In die gevallen waarin bijvoorbeeld de zeer algemene 
Oxford-criteria worden toegepast, worden zeer heterogene groepen patiënten onderzocht. 
Dat leidt tot vertekening van de uitkomsten. Bij de Oxford-criteria is alleen een langer 
bestaande vermoeidheid al voldoende voor inclusie. Er is geen sprake van bijkomende 
klachten, zoals bij de CDC-criteria en bij beide is PEM geen onderdeel van de criteria. Ook het 
niet vastleggen, of niet publiceren van de objectieve uitkomstparameters draagt ertoe bij dat 
verslechtering niet wordt onderkend. 
 
De verslechtering na CGT en CGT/GET die in deze enquête wordt gerapporteerd, is in lijn met 
de uitkomsten van een aantal wetenschappelijke onderzoeken en met patiëntenquêtes die 
een nadelig, of schadelijk effect van CGT/GET beschrijven.  
Eén van die onderzoeken is uit NKCV-kringen van Bazelmans et al. 2005: niet behandelen had 
een positief effect op de functionele beperkingen. De gemiddelde score op de schaal voor 
functionele beperkingen was bij de controlegroep (niet behandelen) na zes maanden 
verbeterd. De CGT/GET-behandeling leidde tot een geringe verslechtering op de gemiddelde 
SIP 8-score (het functioneren) na 6 maanden. Men zou in dit geval dus kunnen stellen dat de 
behandeling het natuurlijk herstelproces belemmert (Twisk & Corsius, 2017). 
Ook in publicaties van Black & McCully,    White et al.    en Nuñez et al.    wordt melding 
gemaakt van verslechtering. 
Kindlon publiceerde twee artikelen over schadelijke effecten en de meting daarvan in de PACE-
trial. In het Journal of Health Psychology schreef hij over de ontoereikende meting van 
schadelijke effecten in de PACE-trial.  

xvii xviii xix
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In 2007 publiceerde Kindlon een artikel voor IACFS/ME.    In deze publicatie beschrijft hij 
diverse redenen waarom de meting van schadelijke effecten ontoereikend is. Eén daarvan is 
het niet nader onderzoeken van de uitvallers in een onderzoek. In het onderzoek van Prins et 
al. 2001     viel 29% (23 op 82) van de deelnemers in de behandelgroep uit tegen 10% (9 op 88) 
in de controlegroep. In het onderzoek van Knoop et al. uit 2007 viel 12% (13 op 109) uit tijdens 
de behandeling. Dit was geen randomized controlled trial. Er was dus geen controlegroep. Het 
betrof een groep patiënten die bij het NKCV in behandeling waren en die al geselecteerd 
waren op toelaatbaarheid tot het programma. Bij andere CGT- en CGT/GET-onderzoeken is het 
uitvalspercentage in de controlegroep veel lager dan in de behandelgroep.  
Het feit dat het uitvalspercentage bij de behandelgroepen zoveel hoger is dan in de 
controlegroepen kan een aanwijzing vormen voor het gegeven dat de behandeling schadelijk 
is. 
De Cochrane Review (Larun et al. 2017) die de effectiviteit en de veiligheid van GET zou 
moeten ondersteunen, wordt herzien in verband met ernstige wetenschappelijke 
tekortkomingen.

xxi
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7.3.3 Verplichting tot behandeling in relatie tot het effect op de gezondheid
De behandeling was in de CGT-groep voor 21% van de respondenten verplicht en in de 
CGT/GET-groep voor 40%. De biomedische behandeling werd in 5% verplicht gesteld. 
Patiënten mogen volgens de wet niet gedwongen worden een behandeling te ondergaan. Dat 
gebeurt in de praktijk echter wel. 
Als een arbeidsongeschiktheidsuitkering alleen wordt toegekend als de behandeling wordt 
gevolgd, is er in feite sprake van dwang. Slechts een klein aantal respondenten geeft aan dat 
de CGT- en CGT/GET-behandeling een positief effect heeft, terwijl bijna de helft bij CGT en 
twee derde bij CGT/GET rapporteert dat de behandeling tot verslechtering leidde. Op basis 
van deze resultaten is er geen sprake van een naar medische maatstaven adequate 
behandeling waartoe patiënten verplicht kunnen worden. 
Dat wordt ook gesteld in het advies van de Gezondheidsraad. 
 
In het licht van deze kennis is het ethisch niet verantwoord deze behandeling op te leggen. Als 
de arts of behandelaar een CGT- of CGT/GET-behandeling voorstelt, dient de patiënt gewezen 
te worden op mogelijke nadelige gevolgen. Het is van belang dat patiënten de vrije keuze 
hebben, of zij deze behandeling wel of niet aangaan. Om de afweging te kunnen maken, dient 
alle informatie verstrekt te worden die hierover bekend is, inclusief de mogelijke bijwerkingen.

“(…) Ik heb nooit een opbouw kunnen realiseren, ging steeds verder achteruit 
helaas. Ik ging in een scootmobiel weg terwijl ik ervoor nog een paar km kon 
lopen met pauzes. Ze mocht dit helaas van haar meerderen niet op papier zetten. 
(…)”
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8 Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de uitkomsten van de enquête en de discussie in het vorige hoofdstuk worden in 
paragraaf 8.1. de conclusies gegeven. De kernpunten op basis van de open vragen nemen 
daarbij een bijzondere plaats in. De aanbevelingen worden beschreven in paragraaf 8.2. tot en 
met 8.5.

8.1 Conclusies  
a. Representativiteit:
Ÿ De respondenten vormen een betere afspiegeling van de totale groep ME-patiënten dan 

de onderzoekspopulatie in de CGT/GET-onderzoeken.
Ÿ Er is in de beantwoording nauwelijks verschil tussen leden en niet-leden van een 

patiëntenorganisatie.

b. Huisartsenzorg en behandeling:
Huisartsenzorg
Ÿ De huisartsenzorg is met een 4,9 onvoldoende.
Ÿ Patiënten mijden de huisarts vanwege de negatieve benadering.
Ÿ Huisartsen die een welwillende houding hebben ten opzichte van de patiënt, beschikken 

over onvoldoende behandelmogelijkheden.
Ÿ De centrale rol van de huisarts wordt onvoldoende ingevuld. 
Ÿ Er is een reëel gevaar dat bijkomende ziektes niet worden herkend.

CGT-behandeling en CGT/GET-behandeling
Ÿ De CGT-behandeling scoort met een 3,7 zwaar onvoldoende en de CGT/GET-behandeling 

met een 2,5 nog ernstiger onvoldoende. 
Ÿ Voor beide behandelingen geldt dat veel patiënten zich niet respectvol benaderd voelen.
Ÿ Bij beide behandelingen vindt substitutie van activiteiten plaats. De dagelijkse activiteiten 

en werkzaamheden lopen terug om aan de therapie-eisen te kunnen voldoen. 
Ÿ De mate van verslechtering als gevolg van beide behandelingen is uiterst zorgwekkend!

De biomedische behandeling
Ÿ De biomedische behandeling scoort met een 6,3 als enige een voldoende.
Ÿ De behandeling leidt tot stabilisering of zelfs enige verbetering.
Ÿ In een klein aantal gevallen is sprake van verslechtering. 

c. Veiligheid van behandelingen:
Ÿ Bij de biomedische behandeling is in een groot aantal gevallen sprake van stabilisatie of 

zelfs verbetering. De behandeling lijkt daarmee veilig.
Ÿ Uit de zorgwekkende verslechtering blijkt dat de CGT- en CGT/GET- behandelingen niet 

veilig zijn. 
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d. Verplichting tot behandeling:
Ÿ Op basis van de cijfers over verslechtering na afloop van de behandelingen met CGT of 

CGT/GET is het medisch en ethisch niet verantwoord om deze behandelingen verplicht te 
stellen. Dit gebeurt in de praktijk echter wel, zoals in het kader van toekenning van 
uitkeringen.

e. Geen herkenning uitgangspunten voor CGT en CGT/GET:
Ÿ De onderliggende hypothese voor de CGT- of CGT/GET-behandelingen is dat patiënten zelf 

hun klachten in stand houden als gevolg van in stand houdende gedachten, 
bewegingsangst of een te verzorgende partner. De resultaten tonen aan dat hiervan geen 
sprake is. 

f. Kernpunten uit de open vragen:
Ÿ Patiënten hebben de expliciete wens om te genezen.
Ÿ Veel respondenten voelen zich niet gezien door een groot deel van de medische professie. 
Ÿ Veel artsen en behandelaars hebben geen actuele kennis over ME, of nemen het model 

van 'ziekte in stand houdend gedrag' als uitgangspunt. 
Ÿ Het feit dat behandelaars niet geloven dat de patiënt achteruit is gegaan, en soms in het 

dossier vermelden dat de patiënt is genezen, vormt een verontrustend gegeven en roept 
vragen op over de succespercentages die CGT- en CGT/GET-behandelaars hanteren.

Ÿ Dit alles zorgt er voor dat de respondenten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. 
Ÿ Kennis van de huidige stand van het biomedisch wetenschappelijk onderzoek kan bij 

behandelaars het begrip voor de patiënt vergroten en symptoombestrijding bevorderen. 
Ÿ De CGT- en CGT/GET-behandelingen zijn niet effectief en zelfs schadelijk. 
Ÿ Er zou veel geld uitgetrokken moeten worden voor biomedisch onderzoek.

8.2 Aanbevelingen voor de huisartsenzorg
a. Belangrijk is dat de huisarts de patiënt open, coöperatief en zonder vooroordeel tegemoet   

treedt. De positieve reacties op de open vraag over de huisartsenzorg geven daarover 
informatie: de arts overlegt met de patiënt, neemt de patiënt serieus, verwijst door, denkt 
mee over symptoombestrijding en staat open voor aangedragen wetenschappelijke 
informatie. 

b. Voorkomen moet worden dat andere ziektes door de huisarts worden gemist als gevolg 
van: 
Ÿ Een vooroordeel over ME  
Ÿ Het toerekenen van alle klachten aan ME 
Ÿ Onvoldoende nader onderzoek 
Ÿ Onvoldoende doorverwijzing  

c. Bij ongeveer een kwart van de respondenten begon de ziekte (ruim) voor het twintigste 
levensjaar. Op basis hiervan is het aannemelijk dat ook een behoorlijk aantal kinderen lijdt 
aan ME. De huisarts zou zich bij zijn onderzoek van het kind met ME-klachten hiervan 
bewust moeten zijn.
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8.3 Aanbevelingen voor behandeling
a. Biomedische behandeling leidt in het algemeen vaker tot stabilisatie of verbetering. Dit 

pleit voor het ruim beschikbaar stellen van biomedische behandeling.
b. Het is van belang dat er een aantal gespecialiseerde biomedische behandelcentra komt 

waar men de symptomen van de ziekte kan behandelen ter verlichting van de ziektelast. 
c. CGT en CGT/GET leiden in een groot aantal gevallen tot verslechtering. Dat betekent dat zij 

niet beschouwd mogen worden als aan te bevelen behandelingen. 
d. CGT en CGT/GET dienen uit de (inmiddels verlopen) richtlijn CVS van 2013 te worden 

geschrapt.
e. Gezien de reële kans op verslechtering kan een patiënt niet verplicht worden tot het volgen 

van CGT- en CGT/GET-behandeling. 
f. Bij verwijzing is het van belang de patiënt te wijzen op de mogelijke risico's van de CGT- en 

CGT/GET-behandeling. 
g. Het stellen van te hoge doelen en het negeren van klachten leidt tot verslechtering. Het is 

daarom van belang dat de patiënt zelf de grenzen aangeeft en leert de grenzen tijdig aan te 
geven. Artsen en behandelaars dienen de grenzen van de patiënt te respecteren.

8.4 Aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek
a. Uitbreiding van biomedisch onderzoek naar de oorzaak en het werkingsmechanisme van 

ME is noodzakelijk.
b. Verdere ontwikkeling van biomedische behandelmogelijkheden is noodzakelijk. 
c. Het is van belang dat objectieve metingen worden opgenomen als (primaire) 

uitkomstmaten bij onderzoek naar de effecten van een behandeling.  
d. Het is van belang onderzoek te doen naar optredende substitutie-effecten. Het niet 

onderkennen daarvan leidt tot een onterecht positieve inschatting van 
behandelresultaten. 

e. Het is van belang scherpe diagnostische criteria te hanteren bij onderzoeken. Dit zal 
bijdragen aan duidelijker bevindingen omtrent de werkzaamheid (of de niet-
werkzaamheid) van een behandeling.  

f. Voor een volgende enquête is de aanbeveling na te gaan welke andere diagnoses naast ME 
door de behandelend arts zijn gemist, of er sprake is van comorbiditeit en of er sprake is 
van fluctuatie in het verloop van de ziekte.

8.5 Aanbevelingen voor scholing en publieksvoorlichting
a. Scholing voor huisartsen, verzekeringsgeneeskundigen, bedrijfsartsen en andere disciplines 

over ME is noodzakelijk.  
b. In de opleiding en in de bij- en nascholingen moet meer aandacht worden besteed aan de 

ziekte, de ziekteverschijnselen, de complexiteit daarvan, en aan de biomedische 
achtergronden. De risico's van de CGT- en CGT/GET-behandeling dienen in de scholing te 
worden opgenomen. 
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c. In het bijzonder is informatie noodzakelijk over PEM: Post Exertional Malaise. 
d. De inhoud en de bijbehorende positieve effecten van de biomedische behandeling op 

symptoomniveau dienen in de scholing voor professionals te worden opgenomen. 
e. Het voorkómen van overbelasting dient onderdeel te zijn van de scholing. 
f. ME-patiënten hebben behoefte aan meer steun en minder weerstand vanuit hun 

omgeving. Hiervoor is publieksvoorlichting over de biomedische aspecten noodzakelijk, 
evenals voorlichting over de risico's van overbelasting.



63

Referenties

Referenties

De Kimpe A, Crijnen B, Kuijper J, Verhulst I, Van der Ploeg Y (2016) Zorg voor ME,  Enquête onder 
ME- patiënten naar hun ervaringen met de zorg in Nederland. ME/cvs Vereniging.

Gezondheidsraad (2018) Advies ME/CVS, Gezondheidsraad 2018/07.

Committee on the Diagnostic Criteria for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome; 
Board on the Health of Select Populations; Institute of Medicine (2015) Beyond Myalgic 
Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness. Washington (DC): National 
Academies Press (US); 2015 Feb.  

Sunnquist M, Jason LA  (2018) A reexamination of the cognitive behavioral model of chronic fatigue 
syndrome. J Clin Psychol. 2018 Jul;74(7):1234-1245. doi: 10.1002/jclp.22593. Epub 2018 Feb 19 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29457646  

Wilshire C, Kindlon T, Courtney R, Matthees A, Tuller D, Geraghty K, Levin B. (2018) Rethinking the 
treatment of chronic fatigue syndrome—a reanalysis and evaluation of findings from a recent 
major trial of graded exercise and CBT BMC Psychology 2018 6:6  https://doi.org/10.1186/s40359-
018-0218-3

Ahmed SA, Mewes JC, Vrijhoef H (2019) Assessment of the scientific rigour of randomized 
controlled trials on the effectiveness of cognitive behavioural therapy and graded exercise therapy 
for patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: A systematic review.
J Health Psychol. 2019 May 10:1359105319847261. doi: 10.1177/1359105319847261. 

Twisk FNM, Corsius LAMM (2017) An analysis of Dutch hallmark studies confirms the outcome of 
the PACE trial: cognitive behaviour therapy with a graded activity protocol is not effective for 
chronic fatigue syndrome and Myalgic Encephalomyelitis. General Medicine Open 1(3): 1-12. 
doi: 10.15761/GMO.1000117.

ME Research UK (2015) ME/CFS in women and men, http://www.meresearch.org.uk/news/sex-
differences-in-mecfs/

Vercoulen JHMM, Swanink CMA, Galama JMD, Fennis JFM, Jongen PHJ., Hommes OR, Van Der 
Meer JWM & Bleijenberg, G. (1998). The persistence of fatigue in chronic fatigue syndrome and 
multiple sclerosis: Development of a model. Journal of Psychosomatic Research, 45, 507–517.

H Knoop J Prins R Moss-Morris  G Bleijenberg (2010)The central role of cognitive processes in the 
perpetuation of chronic fatigue syndrome. Journal of Psychosomatic Research Volume 68, Issue 5, 
May 2010, Pages 489-494.

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x



referenties

64

Verspaandonk J, Coenders M, Bleijenberg G, Lobbestael J, Knoop H, The role of the partner and 
relationship satisfaction on treatment outcome in patients with chronic fatique syndrome. 
Psychological Medicine. 2015. Aug; 45(11):2345-52.

Komaroff AL (2019) Advances in Understanding the Pathophysiology of Chronic Fatigue Syndrome, 
JAMA. Published online July 5, 2019. doi:10.1001/jama.2019.8312 

Prins JB, Bleijenberg G, Bazelmans E (2001) Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue 
syndrome: a multicentre randomised controlled trial. Lancet 357: 841-847. 
White PD, Goldsmith KA, Johnson AL (2011) Comparison of adaptive pacing therapy, cognitive 
behaviour therapy, graded exercise therapy, and specialist medical care for chronic fatigue 
syndrome (PACE): a randomised trial. Lancet 377: 823-836. 
Bazelmans E, Prins JB, Lulofs R (2005) Cognitive behaviour group therapy for chronic fatigue 
syndrome: a non-randomised waiting list controlled study. Psychother Psychosom 74: 218-224.
Stulemeijer M, de Jong LWAM, Fiselier TJW (2005) Cognitive behaviour therapy for adolescents 
with chronic fatigue syndrome: randomised controlled trial. BMJ 330: 14. 
Knoop H, Bleijenberg G, Gielissen MF (2007) Is a full recovery possible after cognitive behavioural 
therapy for chronic fatigue syndrome? Psychother Psychosom 76: 171-176.
  
Wiborg JF, Knoop H, Stulemeijer M (2010) How does cognitive behaviour therapy reduce fatigue in 
patients  with chronic fatigue syndrome? The role of physical activity. Psychol Med. 2010 Aug; 
40(8):1281-7. doi: 10.1017/S0033291709992212. Epub 2010 Jan 5.

Sunnquist M, Jason LA  (2018) A reexamination of the cognitive behavioral model of chronic fatigue 
syndrome. J Clin Psychol. 2018 Jul;74(7):1234-1245. doi: 10.1002/jclp.22593. Epub 2018 Feb 19 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29457646  

Twisk FNM, Corsius LAMM (2017) An analysis of Dutch hallmark studies confirms the outcome of 
the PACE trial: cognitive behaviour therapy with a graded activity protocol is not effective for 
chronic fatigue syndrome and Myalgic Encephalomyelitis. General Medicine Open 1(3): 1-12. 
doi: 10.15761/GMO.1000117.

Black CD and McCully KK (2005) Time course of exercise induced alterations in daily activity in 
chronic fatigue syndrome. Dyn Med. 2005; 4: 10 Published online 2005 Oct 28. doi: 10.1186/1476-
5918-4-10
  
White AT1, Light AR, Hughen RW, Bateman L, Martins TB, Hill HR, Light KC. (2010) Severity of 
symptom flare after moderate exercise is linked to cytokine activity in chronic fatigue syndrome. 
Psychophysiology. 2010 Jul 1;47(4):615-24. doi: 10.1111/j.1469-8986.2010.00978.x. Epub 2010 
Mar 4  

Núñez M1, Fernández-Solà J, Nuñez E, Fernández-Huerta JM, Godás-Sieso T, Gomez-Gil E. (2011)
Health-related quality of life in patients with chronic fatigue syndrome: group cognitive behavioural 
therapy and graded exercise versus usual treatment. A randomised controlled trial with 1 year of 

xi

xii

xiii

xiv

xv

xvi

xvii

xviii

xix



65

Referenties

follow-up. Clin Rheumatol. 2011 Mar;30(3):381-9. doi: 10.1007/s10067-010-1677-y. Epub 2011 Jan 
15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21234629 

Kindlon T. (2017) Do graded activity therapies cause harm in chronic fatigue syndrome? Journal of 
Health Psychology March 20, 2017 https://doi.org/10.1177/1359105317697323

Kindlon T (2011)  Reporting of Harms Associated with Graded Exercise Therapy and Cognitive 
Behavioural Therapy in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Bulletin of the 
IACFS/ME 19(2): 59-111 http://www.ncf-net.org/library/Reporting%20of%20Harms.pdf)

Prins JB, Bleijenberg G, Bazelmans E (2001) Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue 
syndrome: a multicentre randomised controlled trial. Lancet 357: 841-847.

xx

xxi

xxii



66



67

bijlage 1

Bijlage 1   De vragenlijst 

Enquête naar behandelingen bij ME

Beste lezer, 

Fijn dat u de tijd neemt om deze enquête in te vullen! 

Met deze enquête willen we nader onderzoeken wat ME-patiënten vinden van behandelingen voor ME 
en het effect van de behandelingen op de gezondheid. De enquête is anoniem. 

De enquête wordt gehouden door het enquêteteam “You and ME” van de ME/cvs Vereniging. Het is 
het vervolg op de enquête uit 2015, waarvan het verslag “Zorg voor ME” is in te zien op de website van 
de ME/cvs Vereniging. 

Ook de antwoorden van huidige enquête zullen gebundeld worden in een rapport om te kunnen 
overhandigen aan beleidsmakers, politici en de Patiëntenfederatie Nederland. 

De enquête start met een aantal algemene vragen. Daarna zal u gevraagd worden over de zorg van uw 
huisarts, over uw ervaringen met cognitieve gedragstherapie (CGT) en graded exercise therapy (GET), 
en tot slot over biomedische behandelingen bij artsen die gespecialiseerd zijn in ME. U hoeft alleen de 
vragen in te vullen over de behandeling(en) waar u ervaring mee heeft. 

Praktische informatie: 

U heeft tot en met zaterdag 3 juni de tijd om de enquête in te vullen. 

Invullen duurt ongeveer 20 minuten. Bij sommige vragen kunt u in uw eigen woorden uw ervaringen 
opschrijven. 

Als u de enquête invult via de link in uw mail kunt u op elk gewenst moment stoppen om op een ander 
moment verder te gaan. De antwoorden zijn dan onthouden (wilt u dit dan nog wel controleren). 
Zolang u niet op “voltooien” klikt kunt u dan steeds terugkeren naar de enquête. 

Als u de enquête invult via de link op facebook of de website, dan moet u de enquête in een keer 
afronden om te kunnen voltooien. De antwoorden worden anders niet onthouden. Resultaten worden 
pas opgeslagen als u op "voltooien" drukt aan het eind van de enquête. Ook kunt u een mail sturen 
naar youandme@me-cvsvereniging.nl. Dan ontvangt u van ons op korte termijn een mail met een 
persoonlijke link naar de enquête. 

We vragen u de link naar de enquête zoveel mogelijk te delen onder uw lotgenoten. Daarbij maakt het 
niet uit of iemand wel of geen lid is van de ME/cvs Vereniging. 

Bij voorbaat veel dank voor het invullen van de enquête! 

Werkgroep “You and ME” van de ME/cvs Vereniging 

NB: voor vragen over de enquête kunt u mailen naar: youandme@me-cvsvereniging.nl
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Toestemming gegevensgebruik

1. Mogen uw uitgebreide antwoorden anoniem gedeeld worden in een publicatie?*
Verplichte vraag
Op sommige plaatsen in de enquête wordt om een uitgebreider antwoord gevraagd. Daar kunt u in 
eigen woorden vertellen wat uw ervaringen zijn met een bepaalde behandeling. 
De enquête is anoniem en wij beschikken dus ook niet over uw persoonlijke gegevens. De antwoorden 
die u geeft zijn niet te koppelen aan uw emailadres. 
Gaat u akkoord dat deze tekst als anonieme bron gebruikt kan worden in een publicatie? 

NB. U kunt terugkeren naar voorgaande vragen zolang u de enquête niet heeft afgerond door op de 
knop "voltooien" te drukken.

Ÿ Ja
Ÿ Nee

Persoonlijke gegevens

2. Wat is uw relatie met ME?*
Verplichte vraag

Ÿ Ik ben patiënt
Ÿ Ik ben familie/mantelzorger en ik vul de enquête in namens de patiënt
Ÿ Anders, namelijk:

  
3. Geslacht*
Verplichte vraag

Ÿ Vrouw
Ÿ Man
Ÿ Anders (namelijk:)
Ÿ  

 
4. In welke leeftijdscategorie valt u?

Ÿ 0-9 jaar
Ÿ 10-19 jaar
Ÿ 20-29 jaar
Ÿ 30-39 jaar
Ÿ 40-49 jaar
Ÿ 50-59 jaar
Ÿ 60-69 jaar
Ÿ 70-79 jaar
Ÿ 80-89 jaar
Ÿ 90-99 jaar

5. Bent u aangesloten bij een patiëntenvereniging?
Ÿ Ja -> naar vraag 6
Ÿ Nee -> naar vraag 7
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6. Zo ja, van welke vereniging bent u lid?
Meerdere antwoorden mogelijk

Ÿ Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
Ÿ ME/cvs Vereniging
Ÿ ME/CVS Stichting
Ÿ ME Vereniging
Ÿ Anders:

Ziekte en symptomen
7. In welke leeftijdscategorie viel u toen u ziek werd? 

Ÿ 0-9 jaar
Ÿ 10-19 jaar
Ÿ 20-29 jaar
Ÿ 30-39 jaar
Ÿ 40-49 jaar
Ÿ 50-59 jaar
Ÿ 60-69 jaar
Ÿ 70-79 jaar
Ÿ 80-89 jaar
Ÿ 90-99 jaar

8. Hoe lang bent u ziek?
Ÿ korter dan 1 jaar
Ÿ 1 tot 2 jaar
Ÿ 2 tot 5 jaar
Ÿ 5 tot 10 jaar
Ÿ 10 tot 20 jaar
Ÿ 20 jaar of langer

9. Welke diagnose heeft u?
Meerdere antwoorden mogelijk

Ÿ ME (myalgische encefalomyelitis)
Ÿ CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom)
Ÿ ME/CVS
Ÿ SEID (systemic exertion intolerance disease)
Ÿ CV (chronische vermoeidheid)
Ÿ Anders, namelijk:

 
10. Hoe beoordeelt u de mate van uw ziekte?

Ÿ Mild: aanzienlijk minder actief
Ÿ Matig: 50% minder actief
Ÿ Ernstig: overwegend aan huis gebonden
Ÿ Zeer ernstig: overwegend bedlegerig
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11. In welke mate heeft u last van onderstaande symptomen?

*Verklaring begrippen: 
PEM, post exertional malaise, is het toenemen of uitbreiden van klachten na fysieke of mentale 
inspanning, of na het ondergaan van sensorische prikkels. De verergering van klachten kan van enkele 
uren tot enkele dagen na de inspanning optreden en dagen tot weken aanhouden. 
OI, orthostatische intolerantie, is het toenemen of uitbreiden van de klachten in verticale positie, dwz 
staand of zittend. Klachten als duizeligheid, misselijkheid, licht in het hoofd, hartkloppingen, zweten en 
soms flauwvallen zijn hier voorbeelden van. Er is een enorme behoefte te gaan liggen, in liggende 
positie nemen de klachten af. 
POTS, het posturale orthostatische tachycardie syndroom, is een conditie die zich kenmerkt door een 
abnormale toename van de hartfrequentie bij het gaan staan, met meer dan dertig slagen per minuut.
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Behandeling

12. De volgende stellingen gaan over uw ervaringen met de huisarts. Geef aan in hoeverre u het er 
mee eens of oneens bent.

13. Welk rapportcijfer geeft u de behandeling door uw huisarts?
           
Slecht  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G o e d

14. Als u nog opmerkingen heeft over de behandeling door de huisarts dan kunt u die hieronder     
 maken.
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15. Heeft u één of meer van onderstaande behandelingen gevolgd?
Meerdere antwoorden mogelijk

CGT (cognitieve gedragstherapie) en GET (graded exercise therapy) zijn behandelingen die worden 
gegeven in bijvoorbeeld revalidatieklinieken, reïntegratiecentra of multidisciplinaire centra voor SOLK 
(somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). 
CGT is een vorm van psychotherapie waarbij de nadruk ligt op het veranderen van gedachten en 
gedragingen. 
GET is een trainingsprogramma waarbij lichamelijke activiteit geleidelijk wordt opgebouwd. 

Volgde u CGT zónder GET vul dan CGT in. 
Volgde u CGT in combinatie met GET vult u dit dan in. 

Met behandeling bij een arts gespecialiseerd in ME/cvs wordt bedoeld medische behandeling van de 
ME en de symptomen ervan (biomedische behandeling). Hierbij wordt géén CGT en/of GET gegeven. 

Ÿ CGT (cognitieve gedragstherapie) zónder GET 
Ÿ CGT in combinatie met GET (graded exercise therapie)
Ÿ Behandeling door een medisch specialist gespecialiseerd in ME/cvs (géén CGT/GET)
Ÿ Geen van bovenstaande behandelingen

16. Hoe waardeert u het effect van de behandelingen voor ME die u hebt gekregen op uw 
gezondheidstoestand?
Als een behandeling niet heeft gevolgd, vult u "niet van toepassing" in.
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Cognitieve gedragstherapie (CGT)
De volgende vragen gaan over cognitieve gedragstherapie (CGT) zónder graded exercise therapy (GET) 
bij ME.

17. CGT (zonder GET): Heeft u CGT zónder GET gevolgd als behandeling voor ME?*
Verplichte vraag
Als u hier "ja" invult, dan gaan de volgende vragen over CGT zónder GET. Dit wordt voor iedere vraag 
aangegeven.

Ÿ Ja -> naar vraag 18
Ÿ Nee -> naar vraag 28

18. CGT (zonder GET): Hoe bent u tot deze behandeling gekomen?
Ÿ Het was mijn eigen initiatief
Ÿ Op advies van de (huis)arts
Ÿ Op advies van de bedrijfsarts
Ÿ Anders, namelijk:

19. CGT (zonder GET): Was het volgen van deze behandeling verplicht?
Ÿ Nee
Ÿ Ja, namelijk:

20. CGT (zonder GET): Geef aan in welke mate u het eens bent met de volgende stellingen:
De stellingen staan in de tegenwoordige tijd. U kunt de vragen ook invullen als de behandeling in het 
verleden plaatsvond.
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21. CGT (zonder GET): Hoe waardeert u het effect van deze behandeling op uw gezondheidstoestand?
Ÿ zeer positief     
Ÿ positief     naar vraag 24
Ÿ geen positief en geen negatief effect
Ÿ negatief  
Ÿ zeer negatief    naar vraag 22 en 23

22. CGT (zonder GET): Indien u aangeeft te zijn verslechterd door deze behandeling, in hoeverre bent
 u het eens met onderstaande stellingen als verklaring voor de verslechtering?

}
}

23. CGT (zonder GET): Indien u aangeeft te zijn verslechterd door deze behandeling, zijn er nog
 andere factoren die volgens u hebben bijgedragen aan de verslechtering van uw gezondheid?
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24. CGT (zonder GET): Hoe beoordeelde u de mate van uw ziekte vóórdat u aan de behandeling
 begon?

Ÿ Mild: aanzienlijk minder actief
Ÿ Matig: 50% minder actief
Ÿ Ernstig: overwegend aan huis gebonden
Ÿ Zeer ernstig: overwegend bedlegerig

25. CGT (zonder GET): Hoe beoordeelt u de mate van uw ziekte ná de behandeling?
Het kan zijn dat uw gezondheid door de behandeling veranderde, maar dat u toch in dezelfde categorie 
bleef functioneren. In dat geval vult u dezelfde categorie weer in.

Ÿ Mild: aanzienlijk minder actief
Ÿ Matig: 50% minder actief
Ÿ Ernstig: overwegend aan huis gebonden
Ÿ Zeer ernstig: overwegend bedlegerig

26. CGT (zonder GET): Welk rapportcijfer geeft u deze behandeling?
           
Slecht  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G o e d
 
27. CGT (zonder GET): Wilt u in uw eigen woorden uw ervaringen met deze behandeling
 omschrijven?
 
Cognitieve gedragstherapie (CGT) in combinatie met graded exercise therapie (GET)
De volgende vragen gaan over cognitieve gedragstherapie (CGT) in combinatie met graded exercise 
therapy (GET) bij ME.

28. CGT en GET: Heeft u CGT in combinatie met GET gevolgd als behandeling voor ME?*
Verplichte vraag
Als u hier "ja" invult, dan gaan de volgende vragen over CGT in combinatie met GET. Dit wordt voor 
iedere vraag aangegeven.

Ÿ Ja -> naar vraag 29*
Ÿ Nee -> naar vraag 39

Biomedische behandeling door een in ME/cvs-gespecialiseerde arts (géén CGT/GET)
De volgende vragen gaan over behandeling bij een arts gespecialiseerd in ME/cvs. Hiermee wordt 
bedoeld medische behandeling van de ME en de symptomen ervan (biomedische behandeling). Deze 
artsen zien hoofdzakelijk patiënten met ME/cvs. Hierbij wordt géén CGT en/of GET gegeven. 

39. Biomedisch: Heeft u een behandeling gevolgd bij een arts gespecialiseerd in ME/cvs?*
Verplichte vraag
Als u hier "ja" invult, dan gaan de volgende vragen over medische behandeling door een arts 
gespecialiseerd in ME/cvs. Dit wordt met het woord "Biomedisch" voor iedere vraag aangegeven.

Ÿ Ja -> naar vraag 40*
Ÿ Nee -> naar vraag 50

*Opmerking: Zie voor de rest van de vragen voor “CGT en GET” en “Biomedisch” de vragen bij “CGT 
(zonder GET)”. De vragen en de doorloop zijn bij de drie behandelvormen gelijk.
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Slotvragen
Tot hier de specifieke vragen over de verschillende behandelingen. Hieronder volgen algemene vragen.

50. In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen:

51. Heeft u nog wensen met betrekking tot de behandeling bij ME?
 
Bent u klaar?
Onze hartelijke dank voor het invullen van de enquête! 

Heeft u de enquête naar wens ingevuld? Druk dan op "voltooien". U kunt dan niet meer in de enquête 
komen. 
Als u nog iets wilt wijzigen, kunt u op "vorige" drukken. Het systeem heeft uw eerdere antwoorden 
onthouden. Wilt u dit nog wel controleren. 

Bent u geen lid van de ME/cvs Vereniging maar wilt u een volgende keer weer deelnemen aan een 
enquête, stuurt u dan een mail naar youandme@me-cvsvereniging.nl onder vermelding van 
"meedoen". Wij zullen uw mailadres voor een volgende keer toevoegen aan de verzenders.
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Bijlage 2    Selectie uit antwoorden op de open vragen

De antwoorden op de open vragen geven een goed inzicht in het effect van de behandelingen op het 
leven van ME-patiënten. In deze bijlage staat een selectie uit de antwoorden. Deze citaten maken van 
de respondenten mensen van vlees en bloed. Hopelijk zullen de soms hartverscheurende citaten de 
lezer extra motiveren om zich in te zetten voor een verbetering van de behandeling van ME-patiënten, 
die zich vaak in de steek gelaten voelen door de zorg.

 1 De huisarts
De eerste open vraag uit de enquête is vraag 14: 'Als u nog opmerkingen heeft over de behandeling 
door de huisarts dan kunt u die hieronder maken'. De citaten zijn gegroepeerd rond de 7 stellingen 
van vraag 12, waarbij de volgorde is aangehouden van hoofdstuk 5.

 1.1 Nuttige informatie over ME 
 

Een deel van de respondenten schreef bij de open vraag over het gebrek aan kennis en       
opleiding bij de huisarts en de gevolgen hiervan voor hun leven. Zo kan de huisarts 
bijvoorbeeld geen nuttige informatie geven aan de patiënt. 

“Mijn huisarts wil niet met mij praten over ME. Zij zegt dat zij niet over de expertise rondom ME 
beschikt.” 

“Mijn huisarts weet hier niets van en zover ik weet is er niemand in de regio Limburg die in het 
ziekenhuis daar aandacht aan besteedt. Ik kan nergens terecht voor hulp en er zit dus niets anders op 
met deze beperkingen te moeten leven.” 

“Ik heb eigenlijk geen idee of mijn huisarts wel weet wat ME is. Ik ga er van uit dat een huisarts mij niet 
kan helpen.” 

“Huisarts heeft weinig kennis over ME wil zich niet verdiepen. 
Suggestie: maak een website voor huisartsen met up-to-date informatie.” 

“(…) Mijn huidige huisarts heeft geen idee van de impact van ME en kijkt wazig als ik vertel over mijn 
beperkingen. Zegt dingen als "... ha, nu moet je wel in beweging komen" bij doorverwijzing naar een 
fysiotherapeut... zo schrijnend als je iedere dag geconfronteerd wordt met pijn en uitputting. Artikelen 
in bijvoorbeeld NRC met positieve berichtgeving over CGT/GET werken deze zienswijze in de hand. 
Betere informatievoorziening voor artsen zou m.i. een groot verschil kunnen maken! (…)” 

“(…) Het is kwalijk dat zelfs bij het aanbieden van informatie door mij als patiënt (zoals biomedische 
ontwikkelingen, of ICC criteria) je dan als antwoord krijgt dat men geen tijd heeft dat allemaal te lezen, 
en het stapeltje met info dat je probeert te overhandigen gewoon weer aan je teruggeeft. Het is 
cruciaal om de complexiteit van deze multi-systeem ziekte te snappen in zijn gehele omvang. Iedere 
ME patiënt zal snappen (patiënten zijn beter op de hoogte dan de artsen, helaas maar waar) dat de 
huisarts ook niet met een wonderoplossing kan komen. Maar het gevoel van gehoord te worden, en 
het kunnen bespreken en herkennen van de symptomen die horen bij de ziekte, of de bereidheid van 
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de arts om te rade te gaan bij ME specialisten (…) is al heel wat. Dan kan je samen een open en eerlijk 
gesprek aan over hoe te handelen, qua symptoombestrijding en verwijzingen. 
Niets is erger dan het gevoel te hebben dat de huisarts onvoldoende zicht heeft op de situatie. Of 
onvoldoende door heeft wat bijvoorbeeld complicaties kunnen zijn indien een ME patiënten een 
"gewone" aandoening erbij krijgt, waarvoor bijvoorbeeld een ingreep nodig is, of wat een 
zwangerschap doet met een ME patiënt of het kindje. Hoe kun je keuzes maken zonder kennis? (…)” 

 1.2 Onderzoek naar de klachten 

Een aantal reacties bij de open vraag ging over de weigering van de huisarts om onderzoek
te doen dat verder gaat dan standaard (bloed)onderzoek. 

“Het lijkt alsof de diagnose ME/CVS betekent dat er nooit meer iets anders onderzocht hoeft te 
worden. Alsof je met deze diagnose nooit een andere ziekte kunt krijgen.” 

 1.3 Betrokkenheid op gebied van levenskwaliteit 

Als er bij de open vraag geschreven werd over de betrokkenheid van de huisarts met de 
levenskwaliteit was dat meestal positief. De negatieve reacties hadden vaak te maken met 
de houding van de huisarts ten opzichte van ME en de ME-patiënt. Deze reacties vallen 
onder 1.6. 

 
“Prima huisarts, denkt mee, wil me in alles helpen, maar weet niet hoe.” 

“Mijn huisarts doet er alles aan om mij zo goed mogelijk te begeleiden en helpen op welk vlak dan 
ook.” 

“Mijn huisarts en ik kunnen heel goed overleggen over wat voor mij het beste is. Altijd heeft hij achter 
me gestaan.” 

“Aan de ME op zich kan de huisarts niet veel doen, maar ze werkt wel altijd mee als ik een 
bloedonderzoek (bijv. vitamine D), verwijzing of medicatie wil.” 

 1.4 Verwijzing naar de specialist voor onderzoek en diagnose 

Een deel van de reacties op de open vraag gingen over de verwijzing naar een andere 
hulpverlener. 

“Hij heeft mij geadviseerd om geen stappen tot verder onderzoek meer te nemen” 

“Conditietraining en ontspanningstherapie gevolgd bij de fysio. Werd ik slechter van. Mijn fysio zag dat 
het mij niet hielp. Ze zag ook dat ik mij enorm inzette. Heb met de psycholoog van de praktijk 
gesprekken gehad. Zij vond dat ik geen depressie had en heeft mijn huisarts aangesproken waarom hij 
zolang over een verwijzing doet (…). Zij zag dat hij mij tegenwerkte. (…)” 
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De houding van de huisarts ten aanzien van ME kan invloed hebben op de houding van 
andere hulpverleners.

“Ik werd getroffen door deze ziekte die alles verwoest heeft wat ik had en was: werk, carrière, 
financiën, intellect, interesses, een gezond lijf. Ik was in het begin erg ziek en viel in korte tijd 20 kg af, 
had ernstige neurologische klachten en maag/darmklachten. Periodiek lag mijn lijf geheel stil, ook mijn 
darmen werkten niet meer. Ik was erg ziek met een jong kind thuis. Er was geen enkele interesse voor 
mijn toestand bij mijn huisarts, en hoewel hij mij wel verwees naar de MDL-arts schreef hij achter mijn 
rug om in zijn brieven dat hij dacht dat het "functionele klachten" waren. Een opgevraagd dossier 
kreeg ik niet. De volgende huisarts bekeek mij met een blik vol afschuw. Ik snapte niet wat er aan de 
hand was, waarom er zo op mij gereageerd werd. (…)” 

Een aantal keer werd er aangegeven dat de patiënt zelf met initiatief moest komen voor 
onderzoek en verwijzingen. Deze werden meestal wel gehonoreerd. 

“Eigenlijk heeft mijn huisarts nooit het initiatief getoond in de behandeling van mijn klachten. Ik moest 
alles zelf uitzoeken. Ik kwam steeds zelf met voorstellen, die overigens wel werden gehonoreerd, of dit 
nou lichamelijk onderzoek of psychologische hulp betrof.” 
 
 1.5 Bezoek aan huisarts in verband met ME-klachten 
 

Een deel van de respondenten gaf aan dat ze de huisarts niet meer bezoeken. 
 
“De ME heeft geleid tot een ernstige verwijdering tussen mijn huisarts en mij. Ik consulteer hem zo 
goed als niet meer.” 

 “(…) Ze raakt geïrriteerd wanneer ik zeg dat bepaalde klachten bij mijn cvs/me horen. Ze zegt dat ik 
maar met een psycholoog moet gaan praten en accepteren dat ik nou eenmaal moe ben. Daarom ga ik 
niet meer.” 

 “(…) Daarnaast krijg je als ME-patiënt al snel een stempel als aansteller op je voorhoofd, waardoor je 
je niet serieus genomen voelt. Hierdoor zal ik niet snel nog langs een huisarts gaan, ook bij niet ME 
achtige symptomen.” 

“Ik zou graag overstappen naar een andere huisarts, maar ben bang dat ik bij een ander tegen 
hetzelfde probleem oploop: eerst weer een heel vermoeiend scala aan onderzoeken waarvan ik al heb 
ondervonden dat die nergens toe leiden. Via het alternatieve circuit doe ik al aan 
symptoombestrijding, dus ik zie het nut van een huisarts voor mijn ME/cvs gerelateerde klachten niet 
in.” 

Enkele respondenten gaven aan dat ze ook niet meer voor andere dan ME-klachten naar 
de huisarts gaan, of alleen met steun van een partner. 

“Het is zelfs zo erg dat ik helemaal niet meer naar de huisarts durfde, zelfs niet voor andere normale 
kwaaltjes. Zoveel stress levert mij dat op. Gelukkig heb ik nu een partner die meegaat, anders zou ik 
niet eens meer een arts benaderen.” 
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 1.6 Houding huisarts ten aanzien van ME 

Er wordt door respondenten veel geschreven over de houding van de huisarts ten aanzien 
van ME. Respondenten ervaren deze als negatief. Bij veel reacties die in 1.1 t/m 1.7 van 
deze bijlage staan, speelt de negatieve houding van de huisarts een rol. Hieronder staat 
een selectie van de reacties waarbij de houding van de huisarts het hoofdbestanddeel is. 

“Ik zit bij een gezondheidscentrum met een enorm verloop (…). Ze behandelen mij in het gunstigste 
geval door niets te zeggen wanneer ik ME wel eens ter sprake breng dan wel door er laatdunkend over 
te spreken of nog maar weer eens de psycholoog voor te stellen. Dat je je zo ziek voelt en zoveel pijn 
hebt en totaal niet serieus genomen wordt door mensen die je zouden moeten helpen is wat mij 
betreft net zo erg als de ziekte zelf. 
De ziekte zelf en dat je wordt behandeld als een paria vind ik ondraaglijk zwaar.” 

“Door het handelen van mijn huisarts krijg ik nu geen uitkering. Hij heeft letterlijk een brief geschreven 
waarin staat dat ik mij aanstel en kinderachtig opstel.” 

“De huisarts blijft de ME negeren, heeft altijd wel een excuus om mijn klachten te verklaren, 
bijvoorbeeld de overgang of spanning enz.” 

“Als ik met een ernstige klacht kom dan kijkt hij er niet eens naar, waarschijnlijk vanwege mijn SOLK 
dossier. Ik ga pas na lange tijd naar de huisarts, omdat het me eigenlijk niet lukt en ik er erg lang van 
moet herstellen. Hij geeft aan niet aan huis te komen mocht het nodig zijn in de toekomst. 
Verpleeghulp om B12 injectie te zetten krijg ik niet, omdat hij niet gelooft dat ik niet kan komen. 
Thuiszorg geeft aan dit te willen doen maar de huisarts zegt dat dit alleen voor echte zieke mensen is. 
Gevolg: geen B12 injecties. Ik ben te ziek om nu een overstap te maken naar een andere huisarts.” 

“De huisarts geeft aan niets te mogen doen.” 

“Mijn huisarts is een prima vrouw die erg met me meeleeft op het gebied van o.a. de fibromyalgie, 
maar die niets van ME/cvs wil weten. Ze vindt dat het normaal is dat ik moe ben omdat ik diverse 
medische kwalen heb die ook moeheid kunnen veroorzaken. (…) Tot tweemaal toe is er door een 
internist (Amsterdam en Lelystad) de diagnose ME/cvs gesteld. (…) De huisarts is zelfs niet op de 
uitgebreide rapportage van de internist teruggekomen. Ik heb de indruk dat ze bewust vermijdt 
daarover met me te praten.” 

Het opkomen voor jezelf helpt bij sommige respondenten. 

“In het begin heel cynisch. Heeft eenmaal gezegd: stop met huilen en kom eens van die bank af! Nadat 
ik daar 2 weken over nagedacht heb, heb ik gezegd dat als ik misschien wat meer op die bank had 
gelegen het misschien niet zover zou zijn gekomen. Sindsdien is de band beter en beseft hij ook meer 
dat ik daar hulp bij nodig heb. Ik bel nu één keer in de maand indien nodig met hem voor een update. 
Als ik klachten heb dan bel ik hem eerst om te overleggen of het noodzakelijk is om te komen.” 
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Er zijn ook huisartsen met een positieve houding ten opzichte van ME en patiënt. 

“Het was juist mijn huisarts die mij op jonge leeftijd op ME wees! Alle jaren hierna heeft hij mij en mijn 
vrouw geholpen in onze zoektocht naar behandelingen. Ook in het traject met het UWV heb ik veel 
hulp gehad van mijn huisarts, wat helaas niet heeft mogen baten. Het UWV doet in mijn geval niets 
met de gegevens van de huisarts!” 

“Mijn huisarts leest altijd de wetenschappelijke artikelen over ME die ik naar haar mee neem. Echt een 
fantastische huisarts zonder oogkleppen.” 

“De huisarts staat open voor mijn klachten en denkt met me mee voor een oplossing!” 

Een aantal respondenten geeft aan dat de ME-klachten door de huisarts psychisch geduid 
worden, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de respondent. 

“(…) Toen ben ik 7,5 jaar niet geweest en heeft hij al die tijd zelf niets laten horen, ondanks dat hij wist 
dat ik ernstige ME had. Daarna werd de praktijk overgenomen. De opvolgster las een onduidelijke 
aantekening dat een verpleegkundige ooit had gezegd dat ik mogelijk een conversie stoornis had. De 
nieuwe huisarts heeft hier nooit een woord over gezegd, en zonder dat ik het wist aan iedereen 
doorgegeven dat ik de diagnose conversie stoornis zou hebben zodat alle dokters en thuiszorghulpen al 
mijn klachten als psychisch gingen behandelen. Ik moest een psychiater zoeken om die zogenaamde 
diagnose te ontkrachten. Dit heeft hij meteen gedaan, maar dat was dus pas 3 jaar later! Uiteindelijk 
heb ik nu sinds kort een goede verpleeghuisarts, voor het eerst sinds 2000.” 

“Jammer genoeg is de gedachte van mijn huisarts nog steeds dat het psychisch is, maar in 2 jaar is door 
4 psychologen en 2 psychiaters bevestigd dat dat niet zo is bij mij.” 
 
“Mijn huisarts gelooft niet in ME. CVS is volgens haar psychisch, dus moet ik maar naar een 
psycholoog. Als ik bij haar kom voor andere klachten, begint ze altijd te vragen hoe het psychisch gaat 
en of ik alweer aan het werk ben (ik ben al 3 jaar voor 100% afgekeurd op ME). Ik ben dan ook op zoek 
naar een huisarts die ME wel serieus neemt.” 

“(…) Mijn huisarts heeft duidelijk de opvatting dat ME/CVS 'tussen de oren zit'. Hij weigert mij ook vaak 
voor klachten door te sturen naar een specialist in het ziekenhuis. Het is echter niet mogelijk een 
andere huisarts te vinden.” 

Vooral deze reactie is verontrustend: 

“Mijn huisarts wil mij in samenwerking met Veilig Thuis d.m.v. een Rechterlijke Machtiging uit huis 
laten plaatsen omdat ze denken dat mijn ernstige klachten een psychische oorzaak hebben. Het is 
vreselijk!” 

 1.7 Van huisarts veranderd i.v.m. het ontbreken van goede zorg 

In de reacties op de open vraag gaf een aantal respondenten aan waarom ze van huisarts 
waren veranderd. 
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“Mijn vorige huisarts was een ramp. Ik werd eerst beoordeeld als lijdend aan burn-out en depressie. 
Doseringen van anti-depressiva werden verhoogd ondanks hun negatieve effect op mijn klachten. 
Uiteindelijk doorgestuurd naar de GGZ. Daar werd depressie uitgesloten, maar kreeg ik vervolgens elk 
half jaar een andere diagnose, van ADD tot paniekstoornis. Mijn huisarts begreep intussen niet dat de 
GGZ er ook niet uitkwam en veronderstelde dat ik aan al die aandoeningen tegelijk leed. Uiteindelijk 
maar een andere huisarts genomen. Deze ontbeert ook inhoudelijke kennis over M.E. maar denkt in 
ieder geval mee.” 

“Mijn oude huisarts had nog nooit van ME gehoord. Vandaar dat hij ook mijn klachten niet kon 
plaatsen. Begrijpelijk. Maar na 3 jaar wist hij nog steeds niet wat ME was. Hij nam niet eens de moeite 
om het te googelen of zich een beetje in te lezen. Toen ben ik overgestapt. Deze huisarts toont begrip, 
maar weet er ook niet veel van. Ik zal het zelf moeten doen.” 
 
“Toen ik ziek werd had ik een andere huisarts. Omdat het traject om überhaupt doorverwezen te 
worden zo lang duurde en ik mij niet serieus gehoord voelde, ben ik van arts veranderd. Mijn huidige 
huisarts is heel fijn. (…)” 

“(…) Mijn huidige huisarts heb ik specifiek uitgezocht op zijn NIET-negatieve houding t.a.v. ME.” 

 2 Verplichting tot behandeling

Bij de vragen 19, 30 en 41 vult de respondent in of de behandeling met respectievelijk CGT, CGT/GET of 
biomedische behandeling verplicht is. Als het antwoord 'ja' is, kan de respondent dat toelichten. In 
paragraaf 6.3 van dit rapport staan de aantallen respondenten die hierop 'ja' hebben geantwoord.

 2.1 Verplichte CGT behandeling 

“Zo voelde het wel voor mij. Bij weigering zou ik gegarandeerd zeker problemen gaan krijgen op mijn 
werk.” 

“UWV vond dat ik niet voor WAJONG in aanmerking kwam en maar eerst CGT moest volgen.” 

“Als ik dit niet zou doen, liep ik de kans direct weer aan het werk te worden gezet of mijn uitkering te 
verliezen.” 

“UWV dwong me hier eigenlijk toe omdat ik anders gewoon voor 40 uur per week zou kunnen werken 
volgens de keuringsarts.” 

 2.2 Verplichte CGT/GET behandeling 

“Anders werd mijn (bijstand) uitkering stopgezet.” 

“Druk van UWV. Bedrijfsarts. Je kunt niet veel anders dan meewerken.” 

“Anders had ik geen recht op uitkering omdat ik dan niet mee zou werken aan mijn herstel.” 
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“Hoewel ik vrijwillig begonnen was sloegen ouders, behandelaars, woonbegeleiding, maatschappelijk 
werk de handen ineen om me ertoe te verplichten door te gaan op straffe van dakloos worden als ik 
het niet deed.” 

“Het kwam verplicht over door de doorverwijzing van kinderarts.” 

“Anders deed mijn middelbare school moeilijk als ik niet werd behandeld of diagnose kreeg” 
 
 2.3 Verplichte biomedische behandeling 

“Ik heb dit gedaan voor bewijs UWV en mijn ex werkgever (…) mijn ex werkgever was destijds eigen 
risicodrager (…)” 

 3 Overige factoren voor verslechtering bij de behandeling

Bij de vragen 23, 34 en 45 wordt gevraagd bij respectievelijk CGT, CGT/GET en 
biomedische behandeling: 'Indien u aangeeft te zijn verslechterd door deze behandeling, zijn er nog 
andere factoren die volgens u hebben bijgedragen aan de verslechtering van uw gezondheid?' Deze 
open vraag komt direct achter de vraag waarin 6 mogelijke verklaringen voor de verslechtering als 
stellingen aan de respondent worden voorgelegd.
Deze open vraag kon alleen worden beantwoord als de respondent had aangegeven te zijn 
verslechterd door de behandeling.

 3.1 Overige factoren voor verslechtering bij CGT 

“Ook op het werk ontbraken steun en begrip, ik heb niet eens een reïntegratieplan gekregen en werd 
er zomaar uit geschoffeld. Ik werd door UWV naar psychiater verwezen, die zei echter dat ik alles goed 
op een rijtje had. Toen moest ik naar een psycholoog, die heeft CGT toegepast, maar kwam er achter 
dat het niet werkte voor mij. Hij gaf aan dat hij geen verdere bijdrage aan mijn leven kon leveren, maar 
UWV schreef in rapport dat behandeling was gestaakt omdat patiënt (ik dus) niet meewerkte. 
Dergelijke onwaarheden en onheuse bejegening heeft een grote impact op mijn ziekte.” 

“Ik zat in een verkeerde doelgroep bij jonge mensen die moesten herstellen na een trauma, zij kregen 
alle aandacht, inclusief de ouders, ik werd genegeerd en voelde me een 
buitenbeentje. Volgens de arts was ik niet ziek dus stelde ik me aan. Ook het verplegend personeel 
begreep niets van mijn klachten bv, dat ik niet te veel drukte om me heen kon verdragen, en overdag in 
bed lag. Ik voelde me al was ik beland in de hel, zowel lichamelijk maar ook geestelijk kon ik het niet 
meer aan. Mijn ouders hebben me met spoed daar weg gehaald. CGT is echt niet geschikt voor mensen 
met ME. De revalidatie artsen hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Door gebrek aan kennis heeft 
deze arts meer slecht dan goed gedaan.”  

“Ik ging zelf geloven dat het tussen mijn oren zat, maar daardoor werd ik depressief.“
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 3.2 Overige factoren voor verslechtering bij CGT/GET 

“Niet alleen de behandeling speelde mee, maar ook het reizen, de prikkels onderweg, de verplichting 
om afspraken met regelmaat na te komen (...) je bent verplicht op te dagen, ook bij extreme 
vermoeidheid (…).”

“Mijn klachten over verergering van mijn hoofdpijn en vermoeidheid werden niet serieus genomen. 
(...) Ik zou bang zijn terwijl daar totaal geen reden voor was en ik echt meer kon en moest doen: elke 
dag ongeacht of het een goede of slechte dag was. Pas toen ik letterlijk van mijn fiets was afgevallen en 
ik 6 weken plat lag en daarna weer van mijn fiets viel, werden mijn klachten serieus genomen, maar 
met de mededeling: maar van hoofdpijn hebben we geen verstand. (...)”

“Psychische schade. Het niet halen van de doelen. Geen nazorg. En nog steeds afvragen als ik PEM heb, 
wat deed ik fout. Je zoekt het in gedrag i.p.v. biologische ziekte. 
Mijn gezin tekort gedaan. Had weinige energie voor hun moeten gebruiken. Het werkt als een 
hersenspoeling heel lang na. Het voelt als falen.”

“Op eigen initiatief gestart maar daarna extra gepushed door bedrijfsarts dat ik wel mijn best moest 
doen en daarnaast ivm GET ook langzaam weer kon gaan werken, hierdoor in rolstoel beland met veel 
meer pijnen en motorische uitval. Nu 2 jaar verder ben ik nog niet weer op het punt geweest van voor 
de CGT met GET.”

“Ik heb mijn lichaam zelf, naast de behandelaars, ook over de grens gepusht omdat ik zo graag wilde 
sporten etc. Door telkens maar door en door te gaan, is het ook helaas erger geworden omdat ik zo 
graag onafhankelijk wilde zijn en gewoon ook zo graag wil bewegen, studeren, leuke dingen doen het 
huishouden en gewoon wil leven!!!”  

“De zeer hoge druk van het UWV heeft zeer grote invloed gehad op mijn gezondheid. Nog steeds word 
ik door verzekeringsartsen onder druk gezet om nogmaals de therapie te volgen, dat ik het al heb 
geprobeerd "telt niet" volgens hen omdat ik in een procedure zat.” 

“Ik zat intern in een revalidatiecentrum. Elke minuut werd je gecontroleerd en geobserveerd, en je had 
geen keuze dan elk aspect van de behandeling volgen en dagelijks urenlang psychologische onzin aan 
te horen. Ik kon niet uitrusten met 4 andere meiden op slaapzaal en mijn klachten werden veel erger. 
Het psychische effect (ptss), angst voor artsen en psychologen, duurt tot de dag van vandaag. Maar de 
CGT/GET is verreweg de grootste oorzaak.” 

“Dat het mij kwalijk werd genomen dat ik niet genoeg mijn best deed terwijl ik er alles aan deed om te 
doen wat ze voorstelde zodat ik weer normaal naar school kan gaan. Ik werd alleen maar zieker, kon op 
een gegeven moment niet zonder een rolstoel en kon maandenlang niet naar school.” 
 
 3.3 Overige factoren verslechtering bij biomedische behandeling 

“Het reizen erheen kon ik op een gegeven moment niet meer aan.” 

“Ik voelde me uiteindelijk meer een proefkonijn en reageerde slecht op verschillende medicijnen die ik 
kreeg. (...).”
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 4 Ervaringen met de behandelingen

Bij de vragen 27, 38 en 49 van de enquête wordt gevraagd bij respectievelijk CGT, CGT/GET en 
biomedische behandeling: 'Wilt u in uw eigen woorden uw ervaringen met deze behandeling 
omschrijven?' De citaten zijn niet alleen opgedeeld in de drie verschillende behandelingen, maar ook 
of de respondent een rapportcijfer heeft gegeven tussen de 0 en 5 of 6 en 10.

 4.1 CGT met rapportcijfer tussen 0 en 5

“(…) Het heeft mij meer inzicht en handvaten gegeven in het herkennen en erkennen van mijn (fysieke) 
grenzen, maar het verandert niet waar die (fysieke) grenzen liggen. (…)”

“Ze waren alleen maar op zoek naar hetgeen er in m'n hoofd fout gaat. Zo van, ' je kunt heus nog wel 
goed lopen, je benen doen het wel maar je hoofd wilt niet '.....Ik mocht niet denken dat het een 
lichamelijke oorzaak zou hebben. (…)”

“(…) . De psychiater raadde Get in mijn geval af. De cgt was vooral gericht op positiever denken. Dat is 
wel gelukt, maar de me/cvs is hetzelfde gebleven.”

“CGT is gericht op gedachtepatronen te veranderen. Er was totaal geen ruimte voor mijn gevoelens en 
vragen en behoeften, die werden genegeerd. Het werkte volstrekt vervreemdend.”

“(…) Het niet volhouden van de therapie was volgens de therapeut een gevolg van mijn gebrek aan wil! 
(…)”

“Onrealistische doelstellingen. Van een op dat moment volledig bedlegerig persoon verwachten ze een 
enquete op locatie in te vullen van bijna 2 uur. Een paar dagen later een gesprek van een uur op 
locatie, 3 hoog zonder lift, en ga zo maar door.”

“Het leerde me om te gaan met mijn klachten, klein stukje acceptatie. Maar dat is voornamelijk door 
hoe ik het zelf ben gaan toepassen. De therapie was er juist enorm op gericht me over 'ingebeelde' 
grenzen heen te zetten.”

“Alleen het onderdeel over positief denken en psychisch groeien ook al ben je lichamelijk beperkt vond 
ik nuttig.” 

“(…) Eén psychiater zei mij letterlijk dat ik alles fantaseerde en dat ik dringend opgenomen moest 
worden. (…)”

“Ik heb vooral geleerd mijn ziekte beter te accepteren, in het nu te leven (mindfulness) Maar de 
klachten mijn er niet minder om geworden.”

 4.2 CGT met rapportcijfer tussen 6 en 10

“Ik heb mijn eigen doelen eruit gehaald. Behandeling zelf sloeg niet helemaal aan. Te hoge doelen, niet 
altijd begrip. Uiteindelijk op mijn eigen tempo stuk verbeterd.”
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“Het was heel fijn om de steun van een fijne psycholoog te hebben maar door de vermoeidheid 
kwamen we nauwelijks toe aan echte therapie. Wel was het fijn om door haar serieus genomen te 
worden aangezien ze mijn ziektebeeld en de klachten wel zag. (…)”

“(…) Het lukt mij nu beter om te gaan met de klachten, mijn grenzen te bewaken en te begrijpen dat 
een terugval bij de ziekte hoort en niet mijn eigen schuld ís.”

“CGT heeft niet bijgedragen aan herstel, maar wel inzicht gegeven in het zgn rouwproces. Leren 
accepteren van de situatie.”

 4.3 CGT/GET met rapportcijfer tussen 0 en 5

“CGT: geen problemen mee. Leren omgaan met een (chronische) ziekte is goed. De dagindeling die 
gemaakt moest worden met afwisseling van fysieke taken, cognitieve taken en rustmomenten was niet 
geheel haalbaar, maar gaf mij wel beter inzicht om voor mijzelf de weken en dagen in te delen.
GET: dit is funest. In het begin ging het wandelen wel ok, maar op een gegeven moment moest ik 
gedwongen over mijn grenzen heen, waardoor ik een zware terugslag kreeg waar ik niet meer 
helemaal van bijgekomen ben.”

“Vooral het GET gedeelte zorgde voor een zo'n enorme terugval dat ik mijn werk, hobby's en sociaal 
leven wat ik nog voor de helft aan kon, helemaal kwijt raakte. Ik probeerde steeds grenzen te stellen, 
maar dat werd niet gerespecteerd. (…)”

“Veel te zwaar en wanneer je aangaf iets echt niet te kunnen, werd er gezegd dat je niet genoeg inzet 
toonde. Als je aangaf verslechterd te zijn, werd je verweten dat je negatief dacht, terwijl ik juist heel 
positief ben ingesteld. Je wordt zwaar over je grenzen gedwongen en als je erna aangeeft dat je daar 
veel zieker van bent geworden, wordt dat weg gezet als onzin.”

“(…) Oefentherapeute zei dat ik niet beter wilde worden en niet doorzette, terwijl ik na 2 maanden 3 x 
per week therapie bijna flauwviel, en na thuiskomst op de bank neerstortte en daar indien hoogst 
noodzakelijk pas af kwam. Weer een andere psych zei dat hij ook uitgeput zou zijn als hij normaal 
weinig deed en dan ineens de trap op liep.”

“Het belangrijkste was dat men M.E. symptomen zoals POTS negeerde. Ik was b.v. verplicht de hele dag 
rechtop te blijven zitten/staan. Dit leidde al gauw tot klachten als hartkloppingen, afasie, spierzwakte 
en flauwvallen.”

“Het was verschrikkelijk. Naast dat ik volledig bedlegerig ben geworden en niet kan staan of zitten of 
zelf draaien in bed, heeft het me ook emotioneel gebroken en getraumatiseerd. Ik heb dagelijks 
nachtmerries en ik heb geen contact meer met sommige familieleden. (…)”

“(…) Als ik destijds had geweten wat ik nu weet, had ik het NOOIT gedaan. Ik voel me echt 
mishandeld.”
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“De nadruk lag m.i. te veel op het opbouwen van conditie en klachten negeren. In eerste instantie 
dacht ik dat dit een goede weg was. Immers, conditie opbouwen e.d. brengt je normaal gesproken 
verder. Helaas is dit anders uitgepakt.”

“(…) Bepaalde opmerkingen waren beneden peil. De doelen waren veel te hoog. Ik kreeg geen 
waarschuwing vooraf, dat je ook kon verslechteren.”

“Het pushen en monitoren van GET verbetering werkt averechts want als patiënt wil je graag zelf OOK 
beter worden, waardoor je mee gaat in overschrijding van grenzen en hoopt verbetering te gaan zien 
op een bepaald punt, tot je beseft dat je juist sterk achteruitgaat. Bij ontdekking achteruitgang en door 
pushen van bedrijfsarts in zeer sombere spiraal gekomen met als hoogtepunt een zelfmoordpoging. 
(…) Juist door de sombere periode achtervolgt het UWV verhaal nu dat ik SOLK zou hebben met 
Ernstige depressie op remissie, maar het is leren omgaan met ME/cvs welke is gediagnosticeerd door 
meerdere specialisten.”

“(…) Toen ik aan deze behandeling begon had ik echt het idee dat ik hierdoor beter zou worden. Helaas 
was dit een illusie. Voordat ik begon met de behandeling kon ik nog met moeite 36uur weken. Na de 
behandeling kon ik helemaal niets meer en was ik aan huis gebonden. Ik kreeg zelfs nog een verlenging 
van 3 maanden op het reguliere programma omdat de behandelaars ook zagen dat ik ipv vooruit 
achteruit was gegaan...”

“(…) Doordat ik sporten juist geweldig vind en inmiddels erg getraind ben om mijzelf te pushen ben ik 
door deze behandeling juist zieker geworden.”

“De therapeute die mij behandelde zag gelukkig op tijd in dat de therapie voor mij niet geschikt was en 
schrok van de tussentijdse resultaten. Omdat ik achteruit ging vond ze het onverantwoord om de 
therapie door te zetten en de therapie is dan ook gestaakt (…)”

“(…) Ik had wel behoefte aan hulp bij het leren omgaan met de ziekte, daar heb ik ook om gevraagd, 
maar niet gekregen.”

“(…) Ik werd steeds zieker, en elke week had ik infecties. De laatste week kon ik fysiek niet meer naar 
de behandeling, zelfs niet als ik met een auto werd gebracht: ik had koorts van 40 graden en kon niets 
meer. De behandeling werd afgerond en in het dossier werd gezet dat de therapie succesvol is. Al mijn 
verergerde symptomen waren zogezegd toeval en pech.”

“(…) Ik heb nooit een opbouw kunnen realiseren, ging steeds verder achteruit helaas. Ik ging in een 
scootmobiel weg terwijl ik ervoor nog een paar km kon lopen met pauzes. Ze mocht dit helaas van haar 
meerderen niet op papier zetten. (…)”

“Bij de behandeling werd me geleerd om vooral niet naar mijn lichaam te luisteren en niet toe te geven 
aan mijn pijn en vermoeidheid. Zeer frustrerend en pijnlijk.”
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“(…) Vermoeidheid is het enige symptoom waar aandacht voor is, de overige klachten (voor zover ze 
die erkennen) zouden vanzelf verdwijnen als je het programma volgt. Voor aanvang van de 
behandeling wordt er al duidelijk gemaakt dat je erna ex-patiënt bent; de 'gegarandeerde' 
werkzaamheid zou vast staan. (…)”

“(…) Wanneer ik met GET ging opbouwen zorgde dit steevast (meestal direct en soms ook pas dagen 
later) voor een flinke verergering van alle fysieke en cognitieve klachten en (zeer) langdurige terugval. 
(…) Uiteraard moet je wel zo veel als mogelijk in beweging blijven, maar binnen de grenzen van je eigen 
lichaam en zonder trainings opbouwschema.”

“Ik moest en zou lichamelijke activiteiten opbouwen. Als ik aangaf dat het te zwaar was, dan kreeg ik 
als feedback dat ik niet "leerbaar" was en kreeg prompt een lezing voorgeschoteld met als thema: 
"mijn brein, maakt pijn"! (…) Behandelaar bleef net zo lang zoeken totdat ze een positief antwoord 
kreeg en dus was de behandeling geslaagd.”

“(…) als je aangeeft dat je zelf merkt dat het allemaal te veel begint te worden, je lichamelijk achteruit 
gaat en de activiteitenopbouw na b.v. 20 minuten de max is, blijven ze doordrammen dat je het wel 
kunt en door moet zetten. Dat ik na een sessie dagen koorts had en compleet uitgeput was, daar werd 
geen aandacht aan besteed en aan het einde van de therapie kreeg ik doodleuk te horen, de therapie 
was wel degelijk succesvol (terwijl ik hierna maanden nodig heb gehad om me weer een beetje mens 
te voelen) 'Jammer dat je ervoor kiest om ziek te blijven.' (…)”

“(…) Deze therapie heb ik gevolgd toen ik 15 jaar was. Er werd toen vooral gedaan alsof het iets was 
wat jonge meiden hebben: aandacht vragen, aanstellen, niet willen, tussen de oren. (…)”

“(…) Ik was er erg onzeker door geworden. Ik kreeg steeds het gevoel dat ik faalde, alsof ik bewust mijn 
eigen gezondheid saboteerde.”

“(…) Daarbij komt dat de behandelaars mij de schuld gaven dat de behandeling niet werkte en ik steeds 
zieker werd. Ik zou niet genoeg mijn best doen, ik zou niet beter willen worden, ik zou me aanstellen. 
(…)”

“Beweging buiten mijn grenzen geeft elke keer een verslechtering. Ik heb hierna nog 4 andere 
bewegingstherapieën gevolgd (zo graag wilde ik beter worden), maar met elke keer hetzelfde resultaat: 
flinke verslechtering van mijn klachten.”

 4.4 CGT/GET met rapportcijfer tussen 6 en 10

“(…) Ze gaven wel goede handreikingen aan hoe om te gaan met de ziekte. Op het geestelijke en 
lichamelijke vlak. Ook was het voor mij goed om mijn ervaringen te delen met lotgenoten tijdens de 
behandeling. (…)”

“De bewustwording en dosering van activiteiten en het inlassen van rust heeft bij mij heel erg 
geholpen. Ik heb het hierdoor ook leren accepteren.”
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 4.5 Biomedische behandeling met rapportcijfer tussen 0 en 5

“De behandelaars zeiden daar dat er veel mensen beter werden. Ik vroeg: wat als ik er niet beter van 
word. Ik had namelijk geen zin dat mij iets werd verweten mocht ik niet beter worden. Hun antwoord 
was dat iedereen vooruit ging en dat ik het gewoon genoeg moest willen. Ik denk dat de behandeling 
goed weergeeft. Dit was bij cvs centrum in Lelystad.”

“Ik heb diverse behandelingen gevolgd. Er zat niet echt iets bij wat verbetering van klachten opleverde. 
Wel is het een verademing om bij een arts te komen die begrijpt wat ME is en je daarvoor ook 
behandelt zonder je voor gek te verklaren. Helaas heeft ook van deze deskundigen nog niemand een 
oplossing”

“Carnitine gekregen voornamelijk. Dat hielp. Dat was ook eigenlijk het enige wat ze konden doen.”

“Behandeling is op eigen kosten waardoor voortijdig moeten stoppen”

“eigenlijk was is er geen echte behandeling.. behalve goede adviezen en uitleg wat er nu daadwerkelijk 
aan de hand is... zodat ik kan begrijpen wat er met me gebeurt als ik over mijn grenzen gaan... dat 
alleen al geeft meer inzicht en minder stress. Alle medicatie had helaas geen positieve uitwerking ik 
verslechterde er door.. ik zou zo graag willen dat oa UWV artsen dit ook snappen... ik wil echt wel maar 
ik kan niet... alle stress die dit meebrengt verergert mijn situatie.”

“Verm.centr. Lelystad. Eerste onderzoek internist en diagnose prima. Behandeling versnipperd, 
rommelig. Niet geschikt voor mensen met veel ervaring met hun eigen ziekteproces. Enkele 
onderzoeken w.o. slaaponderzoek) half, geen goede duiding. Frustrerend. Duur.”

“het bracht niet wat ik er van verwachtte. Dat lag niet aan de behandelaar”

“Veel beloften maar helaas geen enkel positief effect.
Dure behandelingen geheel zonder garanties.
Ik heb talloze therapieën geprobeerd. B12 injecties, alle mogelijke supplementen, diëten en kuren, 
speciale fysiotherapie, oogoefeningen met de color boy etc, alles zonder positief effect, maar geregeld 
wel met alle nare bijwerkingen.”

“Ook die enkele artsen in NL die zich richten op gebied van ME overzien niet het grote complexe 
geheel.”

 4.6 Biomedische behandeling met rapportcijfer tussen 6 en 10

“Zeer positief. De behandeling bestaat (uiteraard) helaas alleen nog maar uit symptoombestrijding, 
maar ik blijf hierdoor stabiel en kan zelfs wat meer dan voorheen. Ook wordt op basis van nieuwe 
bevindingen regelmatig iets nieuws geprobeerd, maar alleen gecontinueerd als het daadwerkelijk 
effect heeft.”
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“Doordat je als patiënt vaak niet serieus wordt genomen, ben je overgeleverd aan een eigen zoektocht 
naar wijzen van behandeling. Helaas kom je daar veel kwakzalvers bij tegen. Het heeft me onwijs veel 
energie, inspanning, frustratie, onderzoek en geld gekost om uiteindelijk een aantal biomedische 
behandelingen te vinden die enige verlichting van symptomen hebben gegeven.”

“De oorzaak van de ME is nog onbekend. De specialist is bereid om dingen uit te proberen. Door zijn 
diagnose van me/pots en orthostatische intolerantie zie ik de ernst van deze ziekte in en stel ik mijn 
gezondheid boven alles. Daarvoor werd mij verteld dat ik niet lui moest zijn en toegeven aan de 
vermoeidheid. Ik ben 8 jaar lang over mijn grenzen gegaan tot dat ik behandeld werd door ME-
specialist. De puzzel is daarmee compleet en kan ik beter plaatsen waar mijn klachten vandaan komen. 
Dit heeft mij sterker gemaakt en let ik beter op mijn grenzen. De medicatie slaat echter niet aan. 
Steunkousen helpen dragelijk te maken..”

“Hoog cijfer voor erkenning en serieus genomen voelen door de behandelaar, eens niet het gevoel een 
aansteller te zijn. Behandeling is er helaas nog steeds niet...”

“Ik word behandeld met vitamine B12 injecties (10 mg) twee maal per week. Sinds die tijd gaat het 
herstel van mijn lichaam na activiteit sneller en heb ik minder pijn. Verder ben ik meer uitgerust. Ook 
krijg ik vitamine D. Dit werkt goed, maar mijn darmen kunnen er niet zo goed tegen en daarom neem ik 
dat niet regelmatig. Probeer het in de wintermaanden te gebruiken.”

“De in o.a. ME gespecialiseerde arts is deskundig, houdt de onderzoeksresultaten van 
wetenschappelijke onderzoeken bij. Hij werkt met reguliere en alternatieve middelen. Neemt ME zeer 
serieus, blijft meedenken en zoeken. Hij kijkt breed en verwijst ook naar andere behandelaars indien 
nodig.”

“Omdat er alleen symptoomverminderingsbehandelingen voorhanden zijn een 8 en geen 9 of 10; maar 
zónder was nog zoveel erger ...”

“Erkenning en serieus naar klachten kijken is zeer prettig. Het blijft echter symptoom bestrijding tot nu 
toe zonder veel resultaat.”

“Ook al gaat het om symptoombestrijding, ik ben blij dat er iemand was die de complexiteit van deze 
fysieke ziekte snapte en wat er na een crash gebeurt (…). Mijn huisarts had geen idee wat te doen of 
hoe erg het eigenlijk was met me. (…) terwijl ik zo ziek was dat ik nauwelijks rechtop in bed kon zitten 
of naar de WC. (…) Ik ben bijna geheel bedlegerig geworden. (…) Ik heb zelf contact opgenomen met 
deze medisch specialisten en verzocht dat zij mijn huisarts belden, wat ze ook hebben gedaan om uit te 
leggen wat de ernst van de klachten en situatie was. Toen is overlegd over medicatie en uitleg gegeven 
over de medische situatie. Ook al zijn de adviezen en medicatie geen wondermiddelen. Zonder zou ik 
er nog erger aan toe zijn en zijn de (…) met adviezen en medicatie iets verminderd, al blijf ik nog steeds 
grotendeels bedlegerig. Dat is niet veranderd.”
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“Door verschillende symptomen te behandelen heb ik daar minder last van wat heel prettig is, helaas 
blijft de vermoeidheid. Door medicatie om de bloedsomloop te verbeteren ben ik minder duizelig en 
treedt er minder snel verzuring op en heb minder hoofdpijn. Door het ferritinegehalte omhoog te 
brengen heb ik het niet meer constant koud. Het slapen gaat beter met medicatie en krijg medicatie 
tegen neuropatische pijnen.”

“De kennis was aanwezig over de herkomst van mijn klachten, en ondanks dat het geen genezende 
behandeling was heb ik veel profijt gehad van zorgvuldig pacen van mijn activiteiten, naast een uitleg 
van hoe post inspanningsmalaise ontstaat. In de praktijk goed kunnen uittesten op een veilige manier, 
waardoor mijn gezondheid nu veel stabieler is en ik minder last heb van PEM en terugval.”

“Carnitine: heeft mijn leven gered.
Cognitief: Eerst alle gegevens en laadjes in mijn hoofd allemaal door elkaar. Zolang carnitine werkt 
zitten alle gegevens weer in de juiste laadjes en kan ik ze weer vinden)
Lichamelijk: Na carnitine kan ik de ene voet weer voor de andere zetten en lopen.”

“CVS/ME medisch centrum, Amsterdam. Goede onderzoeken die inzicht geven in de fysieke en 
cognitieve conditie. Behandeling: bewegen met een hartslag meter onder de gemeten anaerobe grens. 
Elke dag een goede balans zoeken tussen rust en activiteit, PACING!! (  klachten zijn hierdoor vrij 
stabiel, minder erge terugvallen gedurende de dag ) Carnitene behandeling zorgt voor meer rust in 
mijn lijf. Echter geen enkel herstel.”

“Ik heb 15-20% verbetering maar nog steeds ernstig ziek. Wordt niet vergoed, te kostbaar om voort te 
zetten. Ik ben daardoor teruggevallen”

“(…) Al kunnen ze geen wonderen verrichten en geven ze duidelijk aan dat alles wat ik nu heb nog niet 
te genezen is, ze doen in ieder geval een poging om mijn symptomen te bestrijden. En wat ik zelf heel 
fijn vond om te horen ja je bent echt ziek en nee je kunt hier niets aan doe en het zit absoluut niet 
tussen je oren. (…)”

“De biomedisch arts heeft bloed geprikt en aan de hand daarvan tekorten aangevuld. Daarnaast slik ik 
Viruxan. Door deze behandeling ben ik gegaan van 24 per dag in bed liggen naar een aantal uur per 
dag op zijn en wat dingen kunnen doen.”

“Mijn fysieke gezondheid is niet verbeterd door de behandeling, mijn psychische gezondheid wel, 
omdat ik door de arts serieus word genomen en hij weet dat meer bewegen en opbouwen niet lukt.”

“Door medicijnen en supplementen worden de klachten dragelijker, maar echte substantieel 
vooruitgang is er niet geboekt”

“(…) Het begrip alleen al maakt dat ik meer zelfvertrouwen kreeg en me nu ook totaal niet meer 
schaam voor m'n ziekte”

“Heb veel geprobeerd, maar alleen aanpassing voeding sloeg aan. Ik heb daardoor minder hoofdpijn.”
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 5 Wensen ten aanzien van de behandeling 

De laatste vraag in de enquête is: 'Heeft u nog wensen met betrekking tot de behandeling bij ME?' 
Iedere respondent kreeg deze vraag voorgelegd. De antwoorden zijn gegroepeerd per thema die uit de 
antwoorden gedestilleerd konden worden. Antwoorden van het eerste thema werden het meest 
genoemd, waarna de thema's volgen in aflopende aantallen. Een respondent kon een antwoord geven 
dat in meerdere thema's past.

 5.1 Erkenning en begrip voor de ziekte, en serieus genomen worden zonder vooroordelen en   
met respectvolle bejegening

 
Erkenning van ME als ziekte, serieus genomen worden, een respectvolle en begripvolle bejegening 
door met name artsen en het verdwijnen van de vooroordelen over ME wordt door bijna 40% van de 
respondenten spontaan genoemd op de vraag of zij nog wensen hebben m.b.t. behandeling.  

5.1.1 Erkenning van de ziekte en serieus genomen worden zonder vooroordelen 
 
“Ik hoop dat er spoedig erkenning komt en dat er dan verder gewerkt kan worden aan een goed en 
terdege onderzoek. Ik roep altijd: als het tussen mijn oren had gezeten was ik allang genezen. Puur 
door mijn wilskracht lukt het mij elke dag om te overleven!” 

“Herkenning en erkenning van klachten. Begripvolle aanpak van de huisarts en specialisten in het 
ziekenhuis, geen verwijten maken naar de patiënt die juist zo hun best doen om beter te worden.” 

“Ik zou graag meer bekendheid willen zien en meer onderzoek. Merk toch dat het nog veel wordt af 
gewuifd, dat het tussen de oren zit. Ik ben veel mensen kwijtgeraakt in mijn omgeving omdat ze niet 
weten hoe of wat. Ik zou graag een dag geen pijn of vermoeidheid willen hebben. De dingen die ik heb 
ondernomen zijn op eigen initiatief en niet met behulp van artsen gewoonweg omdat ze niks weten of 
willen weten. Ik zou graag eens serieus genomen willen worden”

“Zou willen dat ME serieus behandeld zou worden. Het is een ziekte die mij zo erg beperkt dat ik 
zelden het huis nog uit kom. Weinig mensen meer zie. De ziekte vereenzaamt en wordt niet begrepen. 
Dat maakt de ziekte dubbel zo moeilijk.”

“Zorg die ont-zorgt. Waarbij ik me niet constant hoeft te bewijzen (dat ik me niet aanstel, verwend ben, 
eigenlijk best kan maar niet wil).”

“Huisarts zou klachten serieuzer moeten nemen en niet elke klacht onder de diagnose ME/CVS moeten 
scharen. Bijv. heupklachten worden meteen gezien als verschijnsel van ME/CVS, dus daar hoeft dan 
geen onderzoek meer naar gedaan worden. Nachtzweten en hartkloppingen idem dito. Artsen vinden 
vaak onderzoek niet nodig, want je hebt immers ME/CVS!”

” Mijn wensen met betrekking tot de behandeling zijn eigenlijk dat ik gewoon eens word geloofd als ik 
bij de dokter kom. Dat zou ik al heel fijn vinden. Dat je gewoon kan spreken over je symptomen en dat 
je dan serieus genomen wordt (…)” 



93

bijlage 2

5.1.2 Begrip en respectvolle bejegening   

“Het grootste cadeau voor patiënten is bewustzijn bij behandelaars en in de media over wat ME is... 
Niet meer je hoeven verdedigen, uitleggen, denigrerend benaderd worden, terwijl je een ziekte hebt 
die invaliderend is en waarbij je je hondsberoerd voelt, ieder gevecht om op te bouwen, te herstellen 
verliest.” 

“Het zou fijn zijn als de houding van artsen in het algemeen zou veranderen ….. ik heb een arts al eens 
heel "angstig" zien kijken toen ik mijn diagnose vertelde en kreeg snel het antwoord dat dat niet het 
vakgebied van de betreffende arts was.”

“Ik hoop ook dat er heel snel meer kennis komt bij kinder- en jeugdartsen, want hun onwetendheid 
leidt tot ernstig schrijnende situaties bij kinderen met ME. Zij worden onder druk gezet, niet geloofd. 
Hun ouders worden aangemeld bij "Veilig Thuis" met elke smoes die er maar te verzinnen valt, te 
beschermend, te weinig beschermend, te fel (tja, wat wil je als ouder van een ziek kind), verwaarlozing 
t/m Münchhausen bp. Wat doet het met de ontwikkeling van deze kinderen, deze neurologische 
ziekte, prikkelverwerkingsproblematiek, cognitieve problemen, grote kwetsbaarheid, school niet meer 
kunnen volgen. En bij de artsen geen benul.” 

“Ik vind het allerergste dat ik steeds maar anderen moet bewijzen dat ik echt ziek ben, dat ik niet 
"zomaar" moe ben. Ik ga daardoor zelf ook vaak over mijn grenzen, terwijl ik dat niet moet doen! En 
dat is dankzij de kijk van reguliere artsen hier in NL, dat gewone mensen het ook zo zien!”

“Mensen moeten zich goed realiseren dat je niet ineens op een ochtend wakker wordt en je dan 
bedenkt dat je jouw fijne relaxte leven met leuke baan, vrijheid, lieve man, fijne vrienden, vakanties, 
hobby's etc etc per direct opgeeft voor een leven als LEVEND LIJK op de bank/bed met een traject van 
oeverloos gezeik van onwetende specialisten, ongelovige huisartsen, gemene verzekeringsartsen die je 
als een zware crimineel behandelen, verlies van inkomen, verlies van onafhankelijkheid, verlies van 
hobby's, verlies van collega's, meestal 24/7 zonder sociale contacten.......... en een lijf wat 24/7 in een 
soort van zware griep toestand verkeerd waardoor je amper nog voor jezelf kunt zorgen.”    

“De laatste jaren zeg ik niet meer tegen (reguliere) artsen en specialisten dat ik de diagnose ME heb. 
Ga ik bijv. naar de kno-arts voor mijn oren, en er wordt gevraagd of ik andere ziektes heb, dan zeg ik 
nee. Dat is omdat ze er niets mee kunnen, en omdat nadat ik in het verleden wel gezegd heb de 
diagnose ME te hebben, ik het gevoel had dat de arts mijn klachten waar ik voor kom niet meer zo 
serieus nam.” 

 5.2 Genezing

“dat er morgen, liefst vandaag, een medicijn komt die ons verlost van deze vreselijke ziekte!” 

“Ik wil mijn leven terug. Als dit niet gaat, een normaal leven graag. Ik ben 30 jaar en voel en gedraag 
mij als een hoogbejaarde vrouw. Ik ben fel beperkt in alles. Ik mis enorm veel van het leven. Ik 
overleef.” 

“ja dat er zo snel mogelijk wat wordt gevonden dat ons leven weer leefbaar maakt!!!” 
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“Dat er eindelijk een (wetenschappelijk verantwoorde) behandeling komt? “ 

“Het zou fijn zijn dat op zeer korte termijn nu echt gevonden wordt wat de veroorzaker van ME/CVS is 
en daarmee gericht kan worden gewerkt aan genezing, van deze uitzichtloze ziekte.”

“Mijn grootste wens is genezing op welke manier dan ook, maar naarmate ik ouder word (ben bijna 67) 
zal dat er wel niet meer inzitten. (...) Is het niet voor mezelf dan alsjeblieft (…) voor degene die jonger 
zijn dan ik en nog een mooi leven voor zich zouden moeten hebben.” 

 5.3 Betere opleiding artsen/behandelaars, en betere voorlichting 

5.3.1 Betere opleiding van artsen en behandelaars  

“De informatie met betrekking tot onderzoek en eventuele behandeling moet ook meer onder de 
aandacht worden gebracht van huisartsen. De huisarts is toch vaak de eerste arts die mensen zien 
wanneer ze ziek worden. (…)”

“Er zijn te weinig artsen met kennis van ME. Ze moeten ten minste op de hoogte zijn van PEM en de 
bijbehorende problematiek. Pas dan kan er begonnen worden met adequate behandelingen en 
symptoombestrijding. Als artsen niet weten welke klachten bij ME horen, hebben ze vaak de neiging 
alle nieuwe klachten aan ME te wijten. Dit kan gevaarlijk zijn als daardoor andere ziektes niet herkend 
worden.” 

“ME patiënten willen naar een medisch specialist met kennis, of een huisarts met kennis. Die zijn er 
niet. Je moet je eigen dokter zijn. Je eigen weg vinden.”  

“Je moet vechten tegen vooroordelen in zorg, gedwongen behandelingen als CGT/GET veelal 
opgedrongen door sociale instanties of gemeentelijke ambtenaren als voorwaarde voor je uitkering of 
hulpmiddelen of zorg in huis. (…) ME patiënten liggen al letterlijk decennia lang te wachten op 
adequate zorg. Bedlegerige ME patiënten zoals ik kunnen niet eens meer naar een arts, en moeten 
alles via telefoon doen. En niet bedlegerige patiënten kunnen ook vaak de lange reis niet maken naar 
de enkele arts die hen wel serieus neemt of kennis heeft.“ 

“Artsen en revalidatie instellingen zouden verplicht moeten worden zich in de biomedische kant van 
ME te verdiepen voor ze gaan behandelen. (…)“

5.3.2 Voorlichting voor patiënten, omgeving en in het algemeen   

“Meer bekendheid geven. Ik word moedeloos van het uitleggen wat ik heb en hoe dat in de praktijk 
werkt, eenzaam, onbegrepen. Landelijke voorlichting, vrijwel iedereen weet wat MS is of ALS, waarom 
ontbreekt dit bij ME/CVS?” 

“Veel meer begrip en kennis. Voorlichting. Iemand van de WMO weet echt niet wat ME is. Gelukkig 
heb ik nu af en toe een goede wijkverpleegkundige naast de thuiszorg. 
Meer voorlichting naar ouderen werkers, maatschappelijk werk, dokters ass, de Zonnebloem (zeggen 
de meest stomme dingen) (…)” 
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“Voor hulp, zorg en hulpmiddelen zouden er meer mogelijkheden en bekendheid moeten komen, nu is 
het vaak een enorme klus om de juiste hulp te krijgen wat te veel energie kost die we toch al niet 
hebben. “

 5.4 Meer en beter wetenschappelijk onderzoek

“Ik zou heel graag willen dat er meer geld beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek en zal een gat in 
de lucht springen als het medicijn voor de behandeling van ME wordt uitgevonden. Het lijkt me heerlijk 
om mijn vrijheid terug te hebben”

“Met de huidige stand van de wetenschap is enkel symptoombestrijding mogelijk, geen behandeling. 
(...) Onderzoek zou in de toekomst dan ook niet op psychische factoren gericht moeten zijn zodat 
behandeling in de toekomst mogelijk gaat worden. “

“Ik hoop op wetenschappelijk biomedisch onderzoek in Nederland en ik hoop dat er de komende jaren 
een werkzame therapie/behandeling voor ME komt. Daarnaast hoop ik dat de termen ME en CVS niet 
meer verwisseld worden. CVS is onverklaarbare vermoeidheid. ME is een ernstige en 
allesverwoestende biomedische mutlisysteemziekte. (…) Ik hoop dat ME-patiënten niet langer door de 
politiek, artsen en de maatschappij genegeerd en uitgesloten worden. Te moeten leven met ME is 
ontzettend eenzaam, verdrietig en vergt iedere dag opnieuw enorm veel kracht en moed.”

“(…) Ik wens dat er meer onderzoek gedaan kan worden naar ME en naar een behandeling. Verder 
hoop ik vooral dat het voor mij nog niet te laat is.”

“Een objectieve (wetenschappelijk gefundeerde) test om de diagnose te stellen, zodat elke arts mijn 
symptomen en beperkingen serieus neemt. Maar vooral wil ik een effectieve behandeling”

 5.5 ME niet psychisch duiden en geen CGT, GET of SOLK 

”afschaffen van CGT /GET (denk ook aan de PACE trial). CGT kan, zoals bij elke chronische ziekte, helpen 
om er mee om te gaan. ME is geen somatoforme /psychosomatische aandoening!” 

“Ik zou graag meer bekendheid willen zien en meer onderzoek. Merk toch dat het nog veel wordt 
afgewuifd, dat het tussen de oren zit. Ik ben veel mensen kwijtgeraakt in mijn omgeving omdat ze niet 
weten hoe of wat. Ik zou graag een dag geen pijn of vermoeidheid willen hebben” 

“(…) De vraag of cgt/get werkt bij mec/cvs is wat mij betreft wel een gepasseerd station. Er is 
overduidelijk een grote groep waar deze behandeling niet of onvoldoende bij helpt. Het wordt tijd dat 
deze groep serieus wordt genomen en dat men gaat erkennen dat gct/get niet bij iedereen werkt en er 
een alternatief moet komen. Dit kan in mijn inziens alleen als er meer biomedisch onderzoek plaats 
vindt (...)”

“Dat CGT en GET geschrapt worden als behandeling en dat er meer geld gaat naar biomedisch 
onderzoek.” 
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“Dat bovenstaande vragen (dwz: vragen over de “instandhoudende gedachten”) niet meer gesteld 
worden!! Zo vernederend! Die stel je toch ook niet aan mensen met bv de griep? Natuurlijk wil je beter 
worden en doe je daar alles voor!!”

“(…) Dat de onzinnige stelling (dwz: de 'false illness believes') zoals hierboven de wereld uit geholpen 
worden en artsen meer kennis krijgen van de verschrikkelijke gevolgen die deze ziekte op het leven van 
de patiënten heeft. ME/CVS zit niet tussen de oren. Het wordt helaas niet opgelost door positief 
denken en meer bewegen, CGT/GET, etc etc.”   

“Dat artsen hun eigen onmacht onkunde onwetendheid niet op de patiënt afschuiven en het label 
psychisch geven.” 

“Verder moet men echt ogenblikkelijk stoppen met de aanname dat ME zou voortkomen uit verkeerde 
cognities en in stand wordt gehouden door bewegingsangst. Dat is echt klinkklare onzin die patiënten 
enorm veel leed berokkent. Dus ogenblikkelijk stoppen met CGT, GET en SOLK. (…)” 

“Dat er iets komt wat werkt. En dat we stoppen in Nederland met CGT als zaligmakend te zien. Dat 
heeft mij destijds zoveel verdriet gedaan. Kreeg echt t gevoel van falen omdat ik het programma niet 
kon volhouden. (…)” 

 5.6 Verbetering van de zorg 

5.6.1 Maatwerk  

“Niemand is standaard, de klachten verschillen soms per uur, en dus is een kant en klaar pakket uit den 
boze voor een ME-/CVS patiënt.”

“Het zou geweldig zijn als mensen met ME gebruik mogen maken van een tijdelijk verblijf in een 
revalidatiecentrum met een programma op maat, om even mentaal op te laden. Dit zou ook goed zijn 
voor de eventuele mantelzorgers: even de zorg uit handen geven. De ene ME-er is de andere niet. ....... 
Je bent 24 uur per dag ziek, met nooit een time-out, terwijl je die juist zo hard nodig hebt” 

5.6.2 Goede begeleiding met langdurige nazorg

“Goede begeleiding is noodzakelijk. Als je uitbehandeld bent, zoals ik, word je aan je lot overgelaten. 
Dit is frustrerend. Je belandt in een uitzichtloze situatie. 
Om de ziekte in kaart te brengen moet de patiënt gevolgd worden. Moeten onderzoeken herhaald 
worden, nieuwe symptomen en veranderingen geregistreerd worden en eventueel experimentele 
behandelingen gedaan worden. Dat geeft mentaal meer houvast en vooral hoop dat een adequate 
behandeling gevonden wordt voor deze slopende rotziekte.” 

“Dat er meer aandacht komt voor de uitbehandelde M.E patiënt!!!” 

“Ja, graag beschikbare therapeuten die mee kunnen kijken in mijn dagelijks leven. En dan op die 
manier heel praktisch mee kunnen denken over punten voor energiebesparing.” 
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“Daarnaast zou ik willen dat ik hulp kan krijgen voor zaken die me te veel energie kosten (huishouden, 
administratie enz.). “

5.6.3 Meer specialisten en behandelaars in heel Nederland 

“Suggestie: Mobiele bus die bedlegerige patiënten thuis opzoekt en onderzoekt dmv testen en advies/ 
middelen verstrekt.”

“Het zou zo fijn zijn een specialist te hebben. En dat de opleiding van huisartsen er enige aandacht aan 
besteden. Geef ze een college over PEM!!!!! “

“Dat elke huisarts goed op de hoogte is van de ziekte en direct kan doorverwijzen naar een ME/cvs-
specialist in de buurt. Een arts die er wat vanaf weet en mij kan diagnosticeren in mijn omgeving, woon 
verdorie in grote stad met meerdere grote ziekenhuizen, en niemand weet iets of doet onderzoek 
naar.”

“Huisartsen en specialisten moeten worden opgeleid om ME-patiënten te kunnen behandelen. Zolang 
dat nog niet het geval is moeten er een aantal gespecialiseerde ME-Centra te komen.”

“Meer specialisten! Moet nu vanaf Sneek naar Hoofddorp reizen. Erg vermoeiend.”

“(…) En een behandeling op een gespecialiseerde poli zou fijn zijn. Nu moest ik naar een afdeling voor 
mentale ziekten. Kwetsend!!!!! “

5.6.4 Vergoeding van kosten voor onderzoek en behandeling
  
“Ook een behandeling die in het buitenland plaats moet vinden, moet door de zorgverzekeraars 
vergoed worden.” 

“Ja er zou meer vergoed moeten worden door de zorgverzekering. Ik liep jaren in het CVS/ME Medisch 
Centrum in Amsterdam tot ik niets meer vergoed kreeg van de zorg verzekering…. Daarna hannes ik 
verder en ga ik achteruit.” 

5.6.5 Opmerkingen over alternatieve geneeswijzen

“Onze wens is dat de medici gaan samenwerken met elkaar en niet in een (beperkt) kader van 
ziekenhuisprotocollen blijven hangen. Openstaan voor elkaar, dus ook voor de alternatieve 
therapieën”.  

“Ik zou graag zien dat er meer samenwerking is tussen alternatief en regulier - dat er bijvoorbeeld 
meer aandacht is voor darmklachten - en dat supplementen vergoed worden.” 
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 5.7 Bekendheid en erkenning bij verzekeringsartsen

“Erkenning vanuit het UWV. Ik heb 4 jr geprocedeerd en zit nu in bijstand. Ik heb 4x in de ziektewet 
gezeten en ontslag gekregen.”

“De enige wens zoals vele lotgenoten is dat het erkend wordt zodat ook UWV artsen de ernst inzien 
van de beperking die het de patiënt oplegt. En niet je naar huis sturen met de conclusie: patiënt lijdt 
aan een 'niet objectief medisch aantoonbare aandoening. “ 

“wat voor mij echt slopend is geweest, zijn de rechtszaken met het UWV, ik vrees dat verandering daar 
lang kan duren maar het heeft mij genekt, daar wordt niemand beter van, letterlijk.” 

“Ik werk 3 dagen per week en de dagen na de drukte van het werken lig ik vaak met migraine en 
oververmoeidheid in bed en heb dus geen vrije tijd om van te kunnen genieten want daarna moet ik 
weer werken, een vicieuze cirkel van werken en ziek zijn. Omdat men ME niet als ziekte ziet, en ik dus 
ook niet voor een uitkering in aanmerking kom, heb ik geen keuze maar het is geen fijn leven op die 
manier. “

“Veel weerstand krijg je vooral nog door de instanties die je zouden moeten helpen, …. Daar moet je je 
écht verdedigen dat er werkelijk iets met je aan de hand is !!!!”
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