Wetenschap voor Patiënten
College 21: ME/cvs en het hart
Alle teksten in het kader van het project Wetenschap voor Patiënten mogen worden verspreid, doch alleen onder de
uitdrukkelijke bronvermelding: ME/cvs Vereniging, www.me-cvsvereniging.nl

Webcollege van prof. dr. F. Visser, uitgezonden op 13 juni 2013
Mijn naam is Frans Visser en ik ben van huis uit cardioloog, al ongeveer 30 jaar. Maar ik heb
me in de laatste vijf jaar met name bezig gehouden met de behandeling, de begeleiding en
het onderzoek van patiënten met ME/cvs. Dat doe ik op de locatie waar we op dit moment
zijn, de Parkstadkliniek Amsterdam.
Pijn op de borst
Je zou haast zeggen dat dat een cardiologisch onderwerp is, en het is inderdaad zo dat veel
patiënten die hier komen met ME/cvs klachten ook last hebben van pijn op de borst. Die pijn
op de borst kan drukkend of stekend zijn en die kan samengaan met de ademhaling. Het is
natuurlijk bijzonder dat hij optreedt. Gezien de jonge leeftijd van de patiënten verwacht je
niet dat ze iets aan het hart hebben, want pijn op de borst is meestal iets van het hart.
Pijn op de borst komt dus heel vaak voor. Het grappige is bijvoorbeeld dat er twee jaar
geleden een onderzoek heeft plaats gevonden in Engeland, waarbij ze bij ME/cvs patiënten
hebben gekeken hoe vaak dat voor kwam. Interessant was dat bij deze patiënten in dát
onderzoek vanuit Engeland bij 80% van de mensen pijn op de borst aanwezig was. Die pijn
zat heel specifiek aan de linkerkant van het borstbeen, ongeveer ter plaatse van de tweede
en derde rib, bij de aanhechting van het borstbeen. 80% vind ik heel erg veel, en ik heb er
uiteraard zelf daarna systematisch bij ME/cvs patiënten naar gekeken. Bij mij komt het bij 40
á 50% van de patiënten voor. Dus het is een veel gehoorde klacht.
Wat veroorzaakt pijn op de borst?
Dat is een hele goede en interessante vraag.
Ten eerste is het gezien de plaats het meest waarschijnlijk dat het een irritatie is van het
gewrichtje dat tussen het borstbeen en de rib zit. Maar in dat Engelse onderzoek wordt
gesuggereerd dat er een verband zou zijn tussen de pijn en de aanwezigheid op die plek van
grote lymfevaten. Lymfevaten zijn een derde soort vaten naast aders en slagaders, en
voeren overtollig vocht van de weefsels af. Zij suggereren dat dat men name iets met de
lymfevaten te doen zou kunnen hebben. Een derde mogelijkheid, die ik toch ook zeer
interessant vind, is dat er bij patiënten met ME/cvs klachten door de zogenaamde
orthostatische intolerantie optreden. Daar kom ik in een later college nog op terug. Eén van
de klachten die daarbij past, is ook pijn op de borst. Dat is dan in feite een gegenereerd
signaal van pijn vanuit de hersenen dat dus niets te maken heeft met een lokale ontsteking
of iets dergelijks, maar puur een signaal van de hersenen is.
Wat valt er aan pijn op de borst te doen?
Wat valt er aan deze pijnklachten te doen? Het allerbelangrijkste is dat het afhankelijk is van
de ernst van de klachten. Hoe meer pijnklachten men heeft, des te eerder is men natuurlijk
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geneigd om hulp te zoeken bij een huisarts of specialist. Ik heb ter geruststelling nu
inmiddels zo'n 2000 ME/ cvs patiënten gezien, met ook deze klachten van pijn op de borst,
en op een hele enkele uitzondering na is er bij niemand sprake van ernstige aandoeningen
van het hart, zoals ader-vernauwing, een ontsteking van het hartzakje of klachten van de
longen.
Hoewel er dus meestal geen sprake is van hart- of longziekten, is het wel verstandig om als
de klachten ernstig zijn, daarvoor toch naar een huisarts of specialist te gaan om dit verder
te laten onderzoeken. Als dat onderzoek normaal is, en dat is nogmaals bij het grootste deel
van de patiënten zo, dan is wat mij betreft alleen pijnstilling op zijn plaats wanneer dat nodig
is, wanneer de klachten ernstig zijn.
Waardoor wordt je kortademig?
Kortademigheid is een veel gehoorde klacht bij ME/cvs patiënten, en ook hier is onderzoek
naar verricht. Vorig jaar is een groot onderzoek gepubliceerd waarbij de kortademigheidsklachten van patiënten met ME/cvs, vergeleken zijn met die van gezonde mensen. Het kwam
bij ongeveer 50% van de patiënten voor, terwijl dat maar een paar procent van de onderzochte gezonden betrof. Het komt dus heel vaak voor ten opzichte van iemand die gezond is.
De oorzaak is onduidelijk. Kortademigheid is een heel ingewikkeld samenspel tussen het
hart, de longen, de circulatie, maar ook de hersenen. Ergens in dat pad van die vier organen
gaat het op een gegeven moment mis en ontstaan er kortademigheidsklachten.
Het belangrijkste, wat ik ook al bij pijn op de borst heb gezegd, is dat bij mensen met ME/cvs
afwijkingen van het hart en met name van de longen eigenlijk bijna niet voor komen. Dus dat
is niet de oorzaak van de klachten. Het interessante is dat dit ook deel kan uitmaken van de
zogenaamde orthostatische intolerantie klachten. Dat is ook weer een klacht die
gegenereerd wordt door de hersenen, en daarom niets te maken heeft met de organen zelf.
Het is puur een verkeerd signaal. Of een verkeerd signaal: het is een signaal dat past bij een
verandering in de hersenen.
Wat kun je aan deze klachten doen?
Het belangrijkste is weer, dat als de patiënt er veel last van heeft, hij toch door een huisarts
of specialist onderzocht moet worden om na te gaan of er niets aan de hand is met
bijvoorbeeld het hart of de longen. Als dat niet het geval is, is er eigenlijk aan deze klacht
heel weinig te doen en komt het neer op geruststelling. Het is een klacht, maar absoluut
geen ernstige klacht.
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Wetenschap voor Patiënten
College 21: Vraag en antwoord
De dag na de uitzending van college 21 konden er via een chatkanaal vragen aan prof.
Visser worden gesteld. Vragen en antwoorden treft u hier.
V: Wat voor pijnstillers kan ik gebruiken bij pijn op de borst? paracetamol?
FC Visser: Paracetamol is een zeer veilig middel en kan dus altijd als eerste gebruikt worden.
V: Helpt rust ook ? (bij pijn op de borst)
FC Visser: Als de pijn verband houdt met de ME, is rust dus zeker op zijn plaats.
V: Beroerte (35 jr oud), zenuwbeschadigingen, ernstige artrose, aangezichtsverlammingen,
atrium fibrillaties. Kan dit samenhangen met ME?
FC Visser: Al deze aandoeningen zijn wel heel veel voor ME. Een echte beroerte past meer
bij stolselvorming of een bloeding. Ik denk dat er een relatie is tussen de atrium fibrillaties
en de beroerte. In eerste instantie denk ik dus dat het niet bij ME past.
V: Er is sprake van een afwijking van de mitralisklep bij ME-patiënten, een zgn
mitralisklepprolaps. Heeft u dat ook aangetroffen? Kunt u kort uitleggen wat de mitralisklep
is, en welke afwijking daaraan door ME kan worden veroorzaakt?
FC Visser: Ik heb stelselmatig naar het voorkomen van een mitralisklepprolaps gekeken en
inderdaad komt het bij ME patiënten vaker voor dan ik gewend ben van de "gewone"
cardiologie patiënten. Ten tweede wat is dat: een mitralisklepprolaps is het doorbuigen van
de mitralisklep als de kamers van het hart samentrekken en er dus druk op de klep komt te
staan.
V: Wat kan de oorzaak zijn van een dergelijke prolaps?
FC Visser: Een belangrijk aspect is dat de mitralisklep minder stug is doordat het
steunweefsel van de klep minder goed functioneert. Een tweede en goede verklaring is de
volgende: voor een optimale functie van de klep is een goede vulling van de kamers nodig,
en bij ME kan de hoeveelheid bloed in het lichaam en dus in de kamers van het hart
verminderd zijn. Door deze ondervulling kan de klep dus iets lekken en dat kan sterk lijken
op een prolaps.
V: Kan het minder functioneren van dat steunweefsel komen door bijvoorbeeld een
inflammatie?
FC Visser: Een ontsteking van de klep is iets wat heel snel - op korte termijn- tot een
verslechtering van de klepfunctie leidt. Ik heb in vier jaar bij niemand een achteruitgang van
de klepfunctie gezien.
V: Ziet U ME als een vaststaand ziektebeeld?
FC Visser: Natuurlijk is het een vaststaand ziektebeeld.
V: U spreekt in uw eerste college over het hart en over klachten die daar al dan niet mee
samenhangen. Maar wat is voor u nou eigenlijk ME/cvs?
FC Visser: Een ziekte/aandoening met een zeer veelzijdige uiting qua klachten en verschijnselen, met daarnaast een zeer wisselende mate van ernst: van weinig tot sterk invaliderend.
V: Kan angina pectoris veroorzaakt worden door M.E.?
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FC Visser: Angina pectoris is niets anders dan de Latijnse naam voor pijn op de borst. Dus ja
Maar als u vraagt of adervernauwing van het hart in verband gebracht kan worden met ME:
daar heb ik heel weinig aanwijzingen voor.
V: U doet veel onderzoek naar hart en bloedsomloop etc. bij ME patiënten. Worden deze
resultaten in de toekomst ergens gepubliceerd?
FC Visser: Het eerste artikel staat in de steigers en ik hoop er eind van het jaar drie te
hebben aangeboden voor publicatie.
V: Denkt u een biomarker in handen te hebben dan wel een doorbraak te kunnen melden?
FC Visser: Ik weet nog niet of het een biomarker is, maar wel dat een afwijkende circulatie
meer dan we weten bij ME voorkomt. Wat de relatie is met de klachten weet ik denk ik wel,
maar aantonen.. Dat is de grote uitdaging.
V: Hoe denkt u over uitgebreid bloedonderzoek bij ME, en evt. gerichte behandelingen naar
aanleiding van de uitkomsten?
FC Visser: Als bloedonderzoeken wijzen in een richting van een aandoening, dan moet dat
altijd uitgezocht worden.
V: Soms krijg ik een erge steek in borstbeen en rug, mijn ademhaling en hartslag zijn dan
normaal. Een MEdepatiënt zei dat dit mogelijk toch een ontsteking bij de gewrichten kon
zijn. Wat denkt u?
FC Visser: Dat denk ik wel. Een ontsteking is misschien wat teveel gezegd maar op zijn minst
kan een irritatie een rol spelen.
V: Kan pijn op de borst ook ontstaan door stress bij ME patiënten?
FC Visser: Stress is een uitlokkend moment voor toename van klachten bij ME. Dus ook voor
pijn op de borst.
V: Bij veel ME patiënten is één van de eerste tekenen van 'teveel gedaan hebben' dat de
ademhaling verslechterd - ook ademhappen komt veel voor. Enig idee wat de reden hiervan
is?
FC Visser: Ten eerste kan de ademhaling verslechteren door toename van inspanning, ten
tweede ook door een verminderde perfusie van de hersenstam. Dus een verminderde
circulatie leidt tot vermindering van de doorbloeding van de hersenstam. Et voilà: een
slechtere ademhaling.
V: Er wordt in onderzoeken naar ME gesproken over de bloedhersenbarrière. Is dat een
bestaand iets, en zo ja, waar bestaat die uit?
FC Visser: De bloedhersen barrière bestaat heel echt.
V: Kunt u dat in simpele taal uitleggen, wat dat is?
FC Visser: De bloedhersenbarrière is eigenlijk een vlies tussen de bloedvaten van de
hersenen en de hersenen zelf. Deze barrière houdt bijvoorbeeld stoffen tegen die in andere
organen de cellen normaal kunnen bereiken. Een heleboel medicamenten gaan bijvoorbeeld
niet door de bloedhersenbarrière.
V: ME-klachten lijken overeen te komen met 'syndroom van Tietze'. Is daar wel eens een
verband tussen gelegd?
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FC Visser: Nee, wat mij betreft is er geen verband tussen Tietze en ME, hoewel het dus sterk
op elkaar lijkt.

V: Tietze en ME - zou daar op spier/gewrichts/ontstekingsniveau geen connectie in zitten? Ik
kan me voorstellen dat ME'ers sneller Tietze ontwikkelen dan gezonde personen?
FC Visser: Ik vraag me dus af of het Tietze is. Voor Tietze moet er ook een duidelijke zwelling
aanwezig zijn, bij ME zie ik dit eigenlijk niet.
V: Het valt mij op dat ik vaak in rust wat pijn op de borst krijg. Is dit ook typisch voor ME?
FC Visser: Inderdaad, pijn op de borst is typisch voor ME.
V: Maar met name als ik lig?
FC Visser: Behalve de klachten van pijn op de borst bij ME kunnen ook andere aandoeningen
deze klachten geven. Als je bijvoorbeeld gaat liggen, komt er druk op de ribben en op de
aanhechting bij het borstbeen. Als er een wervel verschoven is, kan dat ook ribklachten en
borstbeenklachten geven.
V: Ik wilde een vraag stellen over lage bloeddruk, maar ik geloof dat ik hem zelf al kan
beantwoorden. Oorzaak: slechte circulatie?
FC Visser: Ja maar het is zeker niet de enige oorzaak, er zijn er zeer vele, waaronder een
normaal fenomeen bij gezonden.
V: Wordt die slechte circulatie/doorstroming bij (zo goed als) alle ME patiënten gezien?
FC Visser: Nee niet bij iedereen. Zoals ook door experts is gememoreerd: waarschijnlijk
schuilen onder ME meerdere aandoeningen, dus niet iedereen heeft een afwijkende
circulatie.
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Wetenschap voor Patiënten
College 22: ME/cvs en hartkloppingen
Alle teksten in het kader van het project Wetenschap voor Patiënten mogen worden verspreid, doch alleen onder de
uitdrukkelijke bronvermelding: ME/cvs Vereniging, www.me-cvsvereniging.nl

Webcollege van prof. dr. F. Visser, uitgezonden op 27 juni 2013

Waar komen hartkloppingen vandaan?
Waar ik het nu met name over wil hebben, is dat veel ME/cvs patiënten er last van hebben
dat het hart in rust te snel klopt. Daarnaast kun je ook hartkloppingen voelen als het hart
overslaat, onregelmatig slaat, of even op hol slaat, maar dat wordt in college drie besproken.
Nu wil ik het hebben over het feit dat bij ME/cvs patiënten de hartslag in rust te hoog kan
zijn.
Het hartritme in rust
Wat valt er te zeggen over het hartritme in rust? Bij gezonde mensen, dus mensen zonder
ME/cvs klachten, is er een enorme variatie van de hartslag. Bij sommige mensen kan de
hartslag 50 slagen per minuut zijn, bij anderen is de hartslag gewoonlijk 75 tot 80 slagen per
minuut. Dat is voor elk individu verschillend en dat is normaal.
Maar bij patiënten met ME/cvs klachten kán het dus voorkomen dat de hartslag hoger is dan
verwacht. Uit onderzoeken is gebleken dat de hartslag in rust bij ME/cvs patiënten
gemiddeld hoger is dan die bij gezonde mensen. Daarbij moet aangetekend worden dat ook
hierin een hele grote variatie is. Maar als een patiënt in rust bijvoorbeeld een hartslag van
boven de 100 heeft – wat voorkomt- dan is dat uiteraard een sterk abnormaal gegeven.
Daarnaast is het belangrijk dat het niet alleen een fenomeen is dat overdag optreedt.
Onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat bij ME/cvs patiënten de hartslag ook 's
nachts, terwijl ze rusten en slapen, hoger is dan bij gezonde mensen. Het is dus een reëel
fenomeen bij ME/cvs patiënten.
Wat is de verklaring voor een hogere hartslag?
Er zijn meerdere factoren bij betrokken. Ten eerste is het zo dat het hart, en met name het
hartritme, wordt bepaald door twee hersenzenuwen. Een stimulerende hersenzenuw en een
hartslagremmende zenuw. Deze twee zenuwen worden respectievelijk de sympathicus en
de nervus vagus genoemd. De sympathicus zorgt voor versnelling van het hartritme en de
nervus vagus zorgt voor remming van de hoogte van de hartslag.
De balans tussen deze twee zenuwen bepaalt hoe hoog, onder welke omstandigheid, op een
zeker moment de hartslag is. Als de sympathicus (ook wel de stresszenuw genoemd) sneller
gaat vuren, gaat het hartritme omhoog. Maar omdat tegelijk de nervus vagus op het hart
afvuurt, kan het zijn dat als de nervus vagus trager gaat vuren, zonder dat er een
verandering optreedt in de frequentie waarmee de sympathicus vuurt, alleen al daardoor de
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hartslag hoger wordt. Het gaat dus in feite om een balans tussen deze twee zenuwen. En
elke verstoring of verandering van die balans leidt tot een andere hartslag.
Bij ME/cvs patiënten is aangetoond dat de sympathicus actiever is, maar dat ook de nervus
vagus minder snel vuurt ten opzichte van gezonde mensen. Dus beide factoren spelen een
rol. Dat is oorzaak nummer één.
Oorzaak nummer twee is de aanwezigheid van stresshormonen in het bloed, ook wel
catecholaminen genoemd. Deze hormonen in het bloed verhogen de hartslag. Het is bij
ME/cvs patiënten aangetoond dat de hoeveelheid catecholaminen die zich in het bloed
bevinden, hoger is dan bij gezonde mensen. Dus ook deze factor draagt bij tot de verhoging
van de hartslag.
Een derde en interessante factor is dat bij ME/cvs patiënten de hoeveelheid bloed in het
lichaam aangetoond minder kan zijn. Daar waar gezonde mensen, uitgaande van een
gemiddeld postuur, ongeveer vijf liter bloed in het lichaam hebben, is in meerdere
onderzoeken aangetoond dat de hoeveelheid bloed in het lichaam bij ME/cvs patiënten
lager kan zijn. Ik heb daar zelf ook in het verleden onderzoek naar kunnen doen, en bij één
patiënt was zelfs een derde minder bloed in het lichaam aanwezig. Dat kun je aantonen met
allerlei ingewikkelde technieken, maar dat staat er nu even buiten.
Als er minder bloed in het lichaam circuleert, zal ook de hoeveelheid bloed die per slag naar
het hart gaat minder zijn. Per slag wordt minder bloed door het hart uitgepompt. De hartslag
en het hart is één, maar de hoeveelheid bloed die het lichaam vraagt, wordt met name
bepaald door de vraag naar zuurstof en voedingsstoffen van alle organen bij elkaar. Dus als
de hoeveelheid bloed per hartslag minder is, moet om een zekere hoeveelheid bloed aan
het lichaam te leveren het hart de hartslag verhogen. Dat is oorzaak nummer drie. Bij
ME/cvs patiënten, zal waarschijnlijk ten gevolge van de verminderde hoeveelheid bloed in
het lichaam de hartslag omhoog gaan om de verminderde hoeveelheid bloed die het hart
per slag uitpompt te compenseren.
Tenslotte, en dat is ook heel vaak aangetoond, hebben ME/cvs patiënten in feite een
verstoord immuunsysteem, en het immuunsysteem is heel vaak geactiveerd. Het activeren
van het immuunsysteem gaat gewoonlijk gepaard met een verhoging van de hartslag. Dat is
oorzaak nummer vier.
Samenvattend: de hersenzenuwen, de hoeveelheid stresshormonen in het bloed, de
hoeveelheid bloed in het lichaam en de activatie van het immuunsysteem zorgen ervoor dat
de hartfrequentie in rust sowieso verhoogd is.
Wat is hier aan te doen?
Wat is er aan die hoge hartslag te doen? Ten eerste is het belangrijk om andere oorzaken
van een verhoging van de hartslag uit te sluiten, als mensen daar tenminste last van hebben.
Als je voelt dat de hartslag verhoogd is, is het verstandig om je toch door de huisarts of de
specialist te laten onderzoeken. Want bloedarmoede, een te snel werkende schildklier,
nervositeit, kunnen bijvoorbeeld allemaal de hartslag doen verhogen. Dus dat moet als
eerste uitgesloten worden.
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Als dat eenmaal uitgesloten is en het is een intrinsiek onderdeel van de aandoeningen, dan
zijn er in feite twee mogelijkheden. Ten eerste kan je ter geruststelling zeggen: ‘ik weet dat
het bij me hoort, ik weet dat het een onderdeel is van mijn ME/cvs probleem’. En als je er
niet teveel last van hebt, kun je jezelf het beste geruststellen en geen medicatie gebruiken.
Maar als mensen er héél veel last van hebben, dan kun je met hartslagverlagende medicatie
zoals
bètablokkers als Metropolol, calciumantagonisten als Verapamil, en het hele nieuwe middel
Ivabradine proberen de hartslag te verlagen. Dit is succesvol, maar er is één máár bij.
Áls de hartslag verhoogd is vanwege het feit dat er minder bloed in het lichaam is, en je dan
de hartslag verlaagt, verlaag je daarmee ook de circulatie en de hoeveelheid bloed die het
hart uitpompt. Het kan dus een tweesnijdend zwaard zijn. Bij sommige mensen is dat niet
het geval en heeft het meer te maken met een activatie van het zenuwstelsel, van de
hersenen. Bij die mensen kan het wel helpen.
Dus als er niet al teveel klachten zijn, zou ik er gewoon niets aan doen. En als het zeer
hinderlijk is medicatie proberen en nauwlettend in de gaten houden of deze medicamenten
het gewenste effect hebben.
Waar komt het bonkende gevoel van het hart vandaan?
Zoals ik al eerder heb gezegd, zijn de hoeveelheid stresshormonen, de catecholaminen in het
bloed verhoogt, en zij verhogen niet alleen de hartslag, maar ook de samentrekkingskracht
van het hart. Het hart kan veel krachtiger per slag kloppen, en dit kan gevoeld worden door
patiënten. Verder komt het heel vaak voor dat bij een krachtige hartslag het hart als het
ware even de borstkas aantikt en dat kan naast een onaangenaam gevoel, ook zeker het
gevoel van bonken veroorzaken.
Het is dus een onschuldig en normaal verschijnsel en hangt samen met de toename van de
contractiekracht van het hart.

Verklarende woordenlijst:
Catecholaminen: verzamelnaam voor de sympathische neurotransmitters noradrenaline,
adrenaline en dopamine.
nervus sympathicus of sympathicus: deel van het zenuwstelsel dat het lichaam in een staat
van paraatheid brengt door het hart te stimuleren en de ademhaling te versnellen.
Daarentegen vertraagt de sympathicus de werking van de spijsvertering.
nervus vagus of vagus: de zwervende of dwalende zenuw, het tiende hersenzenuwpaar dat
een rol speelt bij de ademhaling. , de spijsvertering en de hartslag
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Wetenschap voor Patiënten
College 22: Vraag en antwoord
De dag na de uitzending van college 22 konden er via een chatkanaal vragen aan prof.
Visser worden gesteld. Vragen en antwoorden treft u hier.
V: Een aantal patiënten klaagt over meer hartritmestoornissen als zij op hun linkerzij liggen.
Kent u dat fenomeen, en zo ja, is het te verklaren?
FC Visser: Dat komt doordat het hart liggend op de linkerzijde tegen de borstkas aan komt te
liggen. En daardoor voel je het beter.
Een tweede maar ingewikkelde verklaring is dat door het liggen op de linkerzijde de grote
lichaamsader iets geknikt is, en dan moet het hart iets harder pompen om het bloed af te
leveren. Ik heb dat zelf geprobeerd uit te zoeken maar ik vond in pompkracht geen verschil
bij rug en linkerzij ligging. Dus de eerste verklaring is wat mij betreft de juiste.
V: Is het dan beter om op de rechter kant te liggen, of maakt dat niet uit?
FC Visser: Het maakt niet uit: links, rechts of op de rug. Maar als je je er prettiger bij voelt...
V: Hoe werken ontstekingen in op de bloedsomloop?
FC Visser: De ontstekingen verhogen de bloedsomloop door allerlei ingewikkelde enzymen.
Daarnaast is bij een ontsteking de vraag naar bloed groter in het betreffende orgaan.
V: Hoe werken ze precies in op de bloedsomloop? Kunt u iets over die enzymen zeggen?
FC Visser: De ontstekingen kunnen b.v. koortsverhogend werken. De koorts geeft dan een
verhoging van de cardiale output, dat is het aantal liters wat het hart per minuut uitpompt.
Hier zijn o.a. cytokines, interleukines en TNF alfa bij betrokken.
V: Kan bij ME/cvs patiënten het sympathische zenuwstelsel ook gestimuleerd worden door
een te veel aan stikstofmonoxide?
FC Visser: Uiteraard want door de CO wordt zuurstof niet meer aan de rode bloedcellen
gebonden: dus gaat het lichaam pogen te herstellen en proberen meer zuurstof aan te
leveren.
V: De vraag was naar het mogelijke effect van NO. Is u daar iets van bekend?
FC Visser: ahh NO dus. Dat is een heel centraal molecuul om de bloedvaten te verwijden.
V: Wanneer iemand sinds kort enorme pijnen in de benen heeft, door de kuiten heen naar
de lies, en de linkerarm kunnen dit hart- dan wel bloedsomloopklachten zijn? (beweegt veel,
wandelt 2 uur per dag.)
FC Visser: Pijnen in benen en kuiten kunnen door adervernauwing veroorzaakt worden. Dus
dat zou onderzocht moeten worden.
V: Uw college gaat over een te hoge hartslag, met name in rust. Het tegenovergestelde is
ook vaak het geval, een te lage hartslag bij inspanning, of in ieder geval een hart dat niet
sneller gaat kloppen bij inspanning. Kunt u dit verklaren?
FC Visser: Ja, dat is een hele goede vraag. Zoals eerder gezegd, de balans tussen sympathicus
en nervus vagus kan verstoord zijn, dus ook in de richting van vertraging in plaats van
versnelling.
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V: Al komen ze bij u in de praktijk niet veel voor, wat zijn de meest voorkomende
hartafwijkingen? Of hebben die helemaal geen relatie met ME?
FC Visser: De meest voorkomende hartafwijking is de mitralisklep-insufficiëntie. Deze komt
relatief vaak voor bij ME/CVS. Daar hebben we het de vorige maal ook over gehad. Twee
verklaringen: 1) bindweefsel aandoeningen (prolaps) en 2) ondervulling van de hartkamers
door een verminderd bloedvolume.
V: Kan er bij langdurige infecties sprake zijn van een structurele verstoring van de
bloedsomloop?
FC Visser: Ik weet niet of een langdurige infectie tot een structurele verstoring van de
bloedsomloop leidt. Het enige wat ik kan bedenken is dat een chronische ontsteking tot een
bloedarmoede lijdt. En dat dus tot een verhoging van de hartslag etc.
V: Heeft een eventueel kaliumtekort een verband met een te hoge hartslag?
FC Visser: Nee, er is naar mijn weten geen verband tussen kaliumtekort en een hoge
hartslag.
V: U bent cardioloog, en kijkt daardoor vooral naar hart en bloedsomloop. Maar richt u zich
ook op wat zich in het bloed kan bevinden, bv aan virussen en bacteriën, en wat voor invloed
die op hart en bloedvaten kunnen hebben?
FC Visser: Als er bacteriën in het bloed rondzwemmen, kan dat zeker tot een ontsteking van
het hart leiden: een zeer gevaarlijk ziektebeeld. Dat heb ik gelukkig nooit gezien bij ME/cvs
patiënten.
V: Krijgen hersenen door een verminderde bloeddoorstroming naar het hoofd de gehele dag
hierdoor minder zuurstofrijkbloed? Wat zijn de gevolgen en wat op langere termijn?
FC Visser: Zeer goede vraag, daar ben ik naar op zoek. Ik denk (dus fantasie) dat een
verminderde bloeddoorstroming tot veranderingen in de hersenen leidt. Dat is nog niet
bekend bij de hersenen maar wel b.v. in het hart, de zogenaamde winterslaap.
V: Aan wat voor veranderingen moet ik dan denken?
FC Visser: In het hart is bekend dat de chronische verminderde bloedtoevoer tot allerlei
grote veranderingen leidt. Zo neemt het aantal samentrekkende eiwitten sterk af, maar ze
nemen weer toe bij herstel van de bloedtoevoer. En ik kan me dus voorstellen dat allerlei
essentiële veranderingen ook in de hersencellen optreden.
V: Kunt u dat uitleggen, de winterslaap van het hart?
FC Visser: De winterslaap is een toestand van verminderde samentrekking van het hart door
een chronisch tekort aan bloed en zuurstof.
V: Zou die "winterslaap" van het hart ook een reden kunnen zijn dat men zich in het voorjaar
beter voelt, of staat dat er los van? Ik merk zelf een enorm verschil in hoe ik me voel
afhankelijk van het seizoen.
FC Visser: Nee, ik heb bij zeer hoge uitzondering een adervernauwing gevonden die tot
winterslaap van het hart leidt. Eigenlijk 1x. Dus nee, de winterslaap van het hart komt bij
ME/cvs niet voor en heeft dus geen invloed op het seizoensgevoel.
V: Is er iets te doen aan slechte bloedcirculatie in de hersenen? b.v. een homeopathisch
geneesmiddel?
FC Visser: Ik weet te weinig van homeopathische middelen af. Dus ik durf dat niet te zeggen.
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V: Is verminderde bloeddoorstroming te zien op een EEG of MRI?
FC Visser: Een verminderde bloedtoevoer kan zeker met een speciale MRI bekeken worden.
V: Ik heb jaren een veel te hoge hartslag in rust gehad. Nu heb ik regelmatig tussendoor ook
dat hij heel erg laag is in rust (tussen de 40 en 50). Wat kan de reden daarvan zijn?
FC Visser: Dat kom ik meerdere malen tegen, en ik heb er geen goede verklaring voor,
behalve dat de balans van sympathicus en vagus de andere kant op is gegaan.
V: Regelmatig langdurig last van een bonkend hart waarbij gewaar zijn van de eigen hartslag.
Meest recente episode duurt nu al vier maanden, dag en nacht. Niets lijkt te helpen, ook
rust, liggen of meditatie niet. Wat is de oorzaak van dit bonkende hart?
FC Visser: De oorzaak van het bonkend hart is waarschijnlijk 1) verstoring van de
hersenzenuwen die het hart stimuleren 2) verhoging van de stresshormonen in het bloed en
3) verminderde hoeveelheid bloed in het lichaam.
V: Wat is er aan te doen?
FC Visser: Dat is dus lastig. Als iemand er veel last van heeft, probeer ik het met een aantal
medicamenten, zoals bètablokkers , Verapamil, Tildiem en Ivabradine.
V: Kan je het bloedvolume een opkikker geven met elektrolyten en zo ja, is dat een tijdelijke
of een blijvende oplossing?
FC Visser: Het is zeker belangrijk om voldoende zout en vocht in te nemen om ondervulling
te voorkomen. Maar dat is alleen tijdelijk en helaas reageren er weinig mensen op. Maar
niet geschoten is zeker geen doelpunt :) Verder is het zo dat er een verslag verschenen is
waarbij iemand elke dag een infuus kreeg......(barbaars) maar het hielp iets.
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Wetenschap voor Patiënten
Extra vraag en antwoordsessie 16 augustus 2013
ME en Fibromyalgie
Op 16 augustus werd er een extra vraag en antwoordsessie gehouden en konden er via
een chatkanaal vragen aan prof. Visser worden gesteld. Vragen en antwoorden treft u
hier.
Ter inleiding van deze chat-sessie heeft prof. Visser net als bij vorige sessie een aantal
stellingen geformuleerd:
1. Wat is fibromyalgie?
Fibromyalgie is een ziekte gekenmerkt door pijn in de spieren en gewrichten.
2. Hoe wordt de diagnose fibromyalgie gesteld?
Vroeger: gestandaardiseerde druk uit oefenen op bepaalde plekken van het lichaam.
Nu: de criteria van de Amerikaanse vereniging van reumatologen (ACR), laatste wijziging in
2010.
3. Hoe wordt de diagnose fibromyalgie vastgesteld?
1) Geen andere verklaring voor de pijn.
2) Pijn bestaat minimaal 3 maanden.
3) Gevraagd wordt naar pijn in de laatste week in 19 lichaamsdelen .
4) Gevraagd wordt naar kernklachten: vermoeidheid, niet verkwikkende slaap en cognitieve
functiestoornissen zoals leren, denken, herinneren, spreken, actie voorbereiden etc.
5) Gevraagd wordt naar 38 andere klachten.
De diagnose wordt gesteld door een ingewikkelde optelsom van pijn, kernklachten en
andere klachten.
4. Is de oorzaak van fibromyalgie bekend?
Nee, de oorzaak is niet bekend.
5. Welke afwijkingen zijn gevonden bij fibromyalgie?
Een zeer groot aantal afwijkingen zijn bij fibromyalgie gevonden. (zie de Engelse wiki,
fibromyalgia) Met name in de hersenen en hersenzenuwen, maar ook in de spieren.
Momenteel is de belangrijkste gedachte dat de pijn veroorzaakt wordt door overprikkelde
hersenen. Er worden pijnprikkels gevormd die er eigenlijk niet hadden moeten zijn.
6. Kunnen de gevonden afwijkingen leiden tot de diagnose?
Geen van de gevonden afwijkingen kunnen gebruikt worden voor de diagnose.
Er is dus geen bloed-, urine-, röntgen-, MRI-onderzoek etc. dat de diagnose bevestigt of
uitsluit.
7. Wat is het verband tussen fibromyalgie en ME/cvs?
Er is grote overlap tussen ME/cvs en fibromyalgie. De pijn in spieren en gewrichten komt
heel vaak voor bij ME/cvs en de kernsymptomen van fibromyalgie zijn dezelfde als van
ME/cvs. Ook de andere klachten bij fibromyalgie komen heel vaak voor bij ME/cvs.
Ik heb eens vluchtig gekeken naar de diagnose fibromyalgie bij mijn patiënten met ME/cvs.
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Bij 30 tot 40% van de ME/cvs patiënten kon ik de diagnose fibromyalgie ook stellen. Ik zie
het meer als een (mogelijke) eenheid waarbij de nadruk op klachten bij ME/cvs anders is dan
de nadruk op klachten bij fibromyalgie.
V: Kunnen die overprikkelde hersenen komen door iets viraals of bacterieels dat ze niet
kunnen vinden omdat het zo diep in het brein zit, en daardoor om de een of andere reden
niet aangevallen wordt door het immuunsysteem maar wel in het bloed wordt opgeruimd
en daardoor niet uit bloedtesten komt?
FC Visser: De gedachte is dat er een bepaalde type cellen in de hersenen van slag zijn. Maar
het verhaal dat er ergens bacteriën of virussen rondzwemmen die niet gezien of gemeten
kunnen worden is teveel paranoia
V: Dan heeft die paranoia behoorlijk wat ellende aangericht tot nu toe.
FC Visser: Net als bij ME is de werkelijke toedracht onbekend en daar lopen nog steeds
tegenaan.
V: Worden er wel eens hersenen ontleed?
FC Visser: In het hersenvocht is van alles aangetoond qua afwijkingen, maar geen virussen
V: Waarop baseert u dat, dat het teveel paranoia zou zijn? Door gebruik van zo'n vier
maanden antibiotica zijn mijn fibromyalgie-klachten sterk vermindert. Dit wijst er dan toch
op dat infecties een grote rol spelen.
FC Visser: De fibromyalgie is zeer veelzijdig en er is van alles al aangetoond. Dus dat
behandeling met antibiotica goed heeft gewerkt, dat is geweldig. Maar daarmee is dat niet
de oorzaak.
V: De oorzaak is toch nog onbekend? Waarom dan zo stellig dat infecties niet de oorzaak
zijn?
FC Visser: Gezien de onbekende oorzaak zie ik de infecties meer als bijdragende en
uitlokkende factoren.
V: Maar hoe verklaart u dat de pijnklachten weg zijn na een behandeling met antibiotica?
FC Visser: Als een van de uitlokkende factoren weg is, kan het zijn dat dus de klachten
beduidend verminderen, of weg zijn. Idem geldt dit dus ook voor de stress.
V: Uiteraard moet ook dat aangepakt en behandeld worden, maar waarom de focus op
pijnbestrijding en niet op bestrijding van de infectie.
V: Stress is een hoge factor voor meer pijn.
FC Visser: Dat is een van de zekere en goed aangetoonde feiten.
V: Dan moet je toch stress definiëren, er zijn veel soorten stress?
FC Visser: De invloed van geestelijke stress/spanningen.
V: En lichamelijke stress?
FC Visser: Nee, maar als we lichamelijke inspanning als stress typeren, dan dus wel.
Inspanning kan een aanzienlijke verergering van de pijn geven.
V: Dan ga ik graag door op geestelijke stress: ziet u daarin neuro-chemische veroorzakers,
omgevingsfactoren of psychische?
FC Visser: Er is een hele klein studie bij ME/cvs waarbij er inderdaad in de hersenstam
afwijkingen (virusresten) gezien zijn.
V: Er zijn toch ook steeds meer berichten dat ook reuma en MS wordt veroorzaakt door een
bacterie? Er zijn natuurlijk ook andere uitlokkende factoren, maar ik vind het wel vreemd dat
geen ME patiënt daarop wordt onderzocht. (op de paar standaard onderzoekjes na)
FC Visser: Zolang ME/cvs bestaat, is er gezocht naar bacteriën en virussen als oorzakelijke
factor. Helaas is dat tot nu toe op niets uit gelopen. Herinnert U zich het XMRV debacle?
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V: Ja, maar ik heb het over de meer bekende bacteriën, die gewoon te onderzoeken zijn.
Denk aan HHV, Lyme, enz.
FC Visser: Recent is ook HHV weer afgeserveerd.
V: Is het mogelijk dat in de loop van de jaren het klachtenpatroon verandert? Dat er in het
begin hevige pijnen zijn wat na jaren minder wordt, maar de moeheid, de pijn in de spieren,
de darmklachten enz erger worden?
FC Visser: Dat is het bizarre van de ziekte: de verspringende klachten. Hiervoor is geen
goede verklaring.
V: Bij ME horen (vaak) ook pijnklachten. Wanneer hoort pijn bij ME en wanneer moet je
denken aan fibromyalgie?
FC Visser: Dat is het juist waar het om gaat. Ik denk dat het een continuüm van
verschijnselen is.
V: Heeft het zin om te laten uitzoeken of je fibromyalgie hebt als je de diagnose ME hebt?
FC Visser: Zeker. Hoe meer diagnoses, des te meer kans bij de geldverstrekkers.
V: Dus een extra diagnose fibro, als je ME hebt, heeft eigenlijk alleen zin als je iets wilt van
instanties? Hoewel het maar de vraag is of instanties (zoals het UWV) een diagnose fibro wel
serieus nemen, als ze dat bij een diagnose ME niet doen.
FC Visser: Gezien het feit dat de diagnose eigenlijk alleen door de reumatologen gesteld
wordt, levert dit weer een extra specialist op bij het verweer.
V: Sommige mensen hebben de diagnose ME, sommigen de diagnose fibromyalgie en
sommigen beide diagnoses. Maar ik denk wel eens dat ME en fibro dezelfde ziektes zijn. Veel
klachten zijn hetzelfde of lijken op elkaar. Hoe ziet u dit, dr. Visser?
FC Visser: Inderdaad!! zie het begin van de statements.
V: Kunt u iets vertellen over de invloed van het weer en de temperatuur op de fibromyalgieen ME/cvs klachten? Voor mij persoonlijk is de afgelopen zomerse periode een "ramp"
geweest. Is dat bij de meeste patiënten het geval?
FC Visser: Het is een ervaringsfeit dat temperatuur en vochtigheid een grote invloed hebben.
Net zoals bijvoorbeeld bij reuma. Oorzaak: ????
V: Ik weet niets over de behandeling van fibro en heb alleen de diagnose ME. Is de
behandeling voor fibro beter/anders dan die voor ME?
FC Visser: Nee, de behandeling is met name gericht op vermindering van pijnklachten door
medicatie, door inspanning af te wisselen met rust etc.
V: Mijn huisarts adviseerde mij vandaag om er eens een kuur bij te doen met een vitaminenen mineralenpreparaat
FC Visser: Helaas is er in de medische literatuur geen bewijs voor vitaminen- en mineralensuppletie. Maar het kan geen kwaad.
V: Hoe zit het met migraine en ME/cvs? Ik dacht dat ondertussen is aangetoond dat er bij
migraine beschadigingen in de hersenen ontstaan. Kan migraine een voorloper zijn van de
aandoening of een uitlokkende factor?
FC Visser: Er is een verband tussen migraine en ME/cvs. De migraine komt meer voor bij
ME/cvs dan normaal. Ik heb dit aan neurologen gevraagd, maar zij weten geen oorzaak voor
het verband
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V: Bedoelt u dat het feit ik al meer dan 30 jaar migraine heb er de oorzaak van kan zijn dat ik
nu ME/cvs en fibromyalgie heb?
FC Visser: Nee absoluut niet. Bij ME/cvs komt meer migraine voor dan bij gezonden, dat is
het enige verband.
V:
‘Mijn’ migraine: ernstige 2-3 daagse aanvallen na gebruik van de pil, uiteindelijk elke
maand.
Sinds ik 'bekend' ben met ME wel hoofdpijnen, soms migraine-achtige dagen en andere
vormen van migraine, maar nooit meer zulke ernstige aanvallen.
FC Visser: Dat weet ik niet over de migraine vs ME. Nogmaals, ook een bekende hoofdpijnneuroloog in Amsterdam kon me er niets over vertellen.
V: Ik las ooit op internet dat mensen met ME gemiddeld 20 jaar korter leven dan mensen
zonder ME. Klopt dit, of kun je ook oud worden met ME?
FC Visser: Dit blijft een lastig verhaal, een heel groot onderzoek is hiervoor nodig.
V: Zijn er dan bejaarden met ME? Heeft u bejaarde ME-patiënten?
FC Visser: De oudste is 72 of 73.
V: Wat is de voornaamste oorzaak dat zowel ME/cvs als fibro niet herkend worden, ook niet
in België?
FC Visser: Door het ontbreken van bloed-, urine-, MRI-, CT- onderzoek en dergelijke
waarmee het aangetoond of uitgesloten kan worden.
V: Verwijst u ook patiënten uit uw praktijk door naar een reumatoloog, om eventueel de
diagnose fibro vast te stellen, of gaat dit altijd via de huisarts?
FC Visser: Nou ik doe dat zelf. Maar formeel hoort dat bij de reumatologen.
V: U bedoelt dat u ook de diagnose fibro stelt? Maar is die dan 'geldig' voor het UWV?
FC Visser: Het is met de nieuwe richtlijnen uit Amerika niet zo moeilijk meer. Maar of het
UWV mij accepteert? Tot nu toe geen ervaringen ermee.
V: Bij het stellen van de diagnose fibro hoort toch ook het testen van bepaalde
'drukpunten'? Of hoeft dat tegenwoordig niet meer?
FC Visser: Ouwe koek inmiddels. Was eigenlijk onbetrouwbaar.
V: Heeft het pijnonderzoek van uw Belgische collega (co-onderzoek?) een relatie met fibrodiagnostiek?
FC Visser: Zeker, de pijn komt zowel bij fibro als bij ME/cvs voor.
V: Als het geen infectie is, waarom werken Ampligen en dat andere middel dat de Noren
ontdekt hebben dan?
FC Visser: Dat er iets mis is met de afweer dat is duidelijk. Maar het is dus niet duidelijk of de
virussen/bacteriën de OORZAAK zijn, daarvoor is nu geen bewijs.
V: Virussen/bacteriën kunnen uiteraard ook het GEVOLG zijn van een ontregeld
immuunsysteem. Maar moeten ze dan alsnog niet behandeld worden?
FC Visser: Zeker, als er infecties zijn die er toe doen, moeten ze behandeld worden
V: Heeft u ook iets gehoord/gelezen over een bloedtest om fibro aan te tonen en weet u ook
hoever ze daarmee zijn?
FC Visser: Nee; als die er is, zijn we een heel eind verder.
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Wetenschap voor Patiënten
College 23: ME/cvs en hartritmestoornissen
Alle teksten in het kader van het project Wetenschap voor Patiënten mogen worden verspreid, doch alleen onder de
uitdrukkelijke bronvermelding: ME/cvs Vereniging, www.me-cvsvereniging.nl

Webcollege van prof.dr. F. Visser, uitgezonden op 22 augustus 2013
Hoe voelen hartritmestoornissen aan?
Vandaag wil ik de hartritmestoornissen bespreken. De vorige keer hebben we gesproken
over het versnelde hartritme wat men kan voelen, maar nu gaat het specifiek over
verstoringen in het normale ritme van het hart.
Patiënten kunnen dit ervaren alsof het hart even stil staat, het plotseling bonkt, het een slag
over slaat, het stil staat en weer doorgaat, en soms hebben ze ook het gevoel dat het hart
veel te snel gaat, op hol slaat en een gevoel dat ook weleens wordt omschreven als een
vlinder in de borst hebben. Al dit soort klachten kunnen gebaseerd zijn op de aanwezigheid
van ritmestoornissen.
Wat is een normaal hartritme, en welke stoornissen treden er op?
Als we ritmestoornissen willen bespreken, moeten we uiteraard eerst het normale hartritme
bespreken. Het normale hartritme ontstaat eigenlijk vanuit één plek, hoog in de
rechterboezem. Daar ontstaat een elektrische impuls en die impuls wordt over beide
boezems voort geleid en van daaruit verder naar de kamers. Die elektrische activiteit, die
elektrische impulsen van het hart, zorgen ervoor dat het hart gaat samentrekken, en dat is
eigenlijk het allerbelangrijkste. De elektrische activiteit van het hart gaat dus altijd vooraf
aan de samentrekking van het hart.
Als er een andere plek is dan de plek rechtsboven in de rechterboezem die een hartslag
genereert, spreken we over een hartritmestoornis. Dan begint de initiële activatie op een
andere plek dan in de sinusknoop die zich bovenin de rechterboezem bevindt. Dat is één
type ritmestoornis. Een tweede type ritmestoornis is de ritmestoornis waarbij het hart te
snel of te langzaam gaat voor een gegeven situatie.
Ter aanvulling: behalve dat er ritmestoornissen zijn door een abnormale impulsvorming
vanuit een andere plek in het lichaam, zijn er ook nog ritmestoornissen waarbij het
hartritme te langzaam óf te snel is voor wat het hart op dat moment eigenlijk zou moeten
doen. Dat het hart te langzaam gaat, is een apart onderwerp en komt nu niet aan bod, maar
als het hart te snel gaat voor zoals het eigenlijk zou moeten gaan, is een bekend ziektebeeld
bij ME/cvs de zogenaamde Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, ofwel POTS
genoemd. Deze aandoening komt in een later college aan de orde.
Wat laat een ECG zien?
De ECG is in feite een weergave van de veranderingen van de elektrische activiteit in het
hart.
Figuur 1 laat een normaal, regelmatig hartritme zien. Zoals u ziet, zijn er uitslagen, kleine en
grote uitslagen en die worden P-top, QRS complex en T-top genoemd. Deze elektrische
activiteit van het hart leidt tot samentrekkingen van de hartspier. Zoals u ziet komt op heel
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regelmatige afstand de elektrische activiteit van het hart tot stand, en ontstaat een
regelmatige samentrekking van het hart.

P
top

QRS
complex

T
top

Heel anders is het in de volgende figuur. Daar ziet u ook weer in het begin een normaal,
regelmatig, rustig hartritme. Maar bij de twee zwarte pijlen ziet u dat de normale elektrische
activiteit van het hart er plotseling heel anders uit ziet. Dit noemen we ritmestoornissen
waarbij het gaat om extrasystolen die in de kamer van het hart ontstaan. Premature
ventriculaire complexen, ook wel netjes genoemd, of ventriculaire extrasystole is er een
andere een naam voor. Deze ritmestoornissen komen dus uit de kamer.

PVC of
Ventriculaire
extrasystole

En de volgende figuur, laat bij de zwarte pijl een ritmestoornis zien die ontstaat in de
boezem van het hart. In het begin van het hartritmestrookje is te zien dat er een normaal,
regelmatig ritme is, maar plotseling ontstaat een QRS-complex wat veel vroeger te zien is
dan je zou verwachten op grond van het regelmatige ritme. Dit is een ritmestoornis vanuit
de boezem van het hart.

PAC of
Supraventriculaire
extrasystole
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Dat kan er één zijn, maar de laatste figuur toont dat dat ook meerdere keren achter elkaar
kan optreden. Hier ziet u dat vijf abnormale slagen achter elkaar optreden, zonder dat het
normale hartritme er tussendoor zichtbaar is. Dit noemen we een korte supraventriculaire
ritmestoornis of atriale tachycardie of supraventriculaire tachycardie; er zijn allerlei kreten
voor.

Meerdere PAC’s Achter elkaar

Komen hartritme stoornissen vaak voor bij ME/cvs?
Als ik naar patiënten luister, hebben ze heel vaak klachten van overslagen, van extra slagen,
van even op hol slaan van het hart. Dus ja, deze ritmestoornissen komen inderdaad heel
vaak voor. De klacht dat het hart even stil staat en bonkt, kan veroorzaakt worden door een
extra slag, gevolgd door een korte pauze van het hart, waarna het normale hartritme
doorgaat. Het gevoel dat het hart even op hol slaat of van een vlinder in het hart kan
optreden door het feit dat er een aantal van die abnormale slagen achter elkaar heel snel
voorkomen, die dan vanzelf weer ophouden, waarna het normale hartritme zijn gang weer
gaat.
Het interessante is dat, hoewel het heel vaak voor komt, er in de medische literatuur weinig
tot geen onderzoek staat beschreven dat zich heeft toegespitst op de ritmestoornissen bij
ME/cvs patiënten. Op de verschillende fora op internet is daar zeker wat over te vinden,
maar in de officiële medische literatuur niet.
Ikzelf heb in mijn praktijk hier de ritmestoornissen van cardiologische patiënten vergeleken
met die van ME/cvs patiënten en inderdaad komen ritmestoornissen gemiddeld iets meer
voor dan bij hartpatiënten of patiënten die mogelijk iets aan het hart hebben. Maar zoals
met al dit soort zaken is er een enorme overlap: sommige patiënten hebben bijna geen
ritmestoornissen en anderen hebben heel veel ritmestoornissen. Dat geldt ook voor
gezonde mensen.
Hoe ontstaan hartritmestoornissen?
Hoe ontstaan hartritmestoornissen. Wat is nu oorzaak van de ritmestoornissen? Er zijn
eigenlijk twee verklaringen. Eén is dat zowel gezonde mensen als de ME/cvs patiënten heel
vaak overslagen hebben. Nu is het grote verschil dat bij gezonde mensen, ondanks de
aanwezigheid van overslagen ze niet gevoeld worden. Dat is bij het allergrootste deel van de
mensen het geval. Patiënten met ME/cvs klachten hebben ook overslagen, maar deze
patiënten zijn er aan gewend om op hun eigen lichaam te letten om bijvoorbeeld
overbelasting, teveel doen of andere klachten te voorkomen. Dus zou het heel goed zo
kunnen zijn dat ME/cvs patiënten het beter voelen omdat ze meer gericht zijn op hun eigen
lichaam.
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Ten tweede is een andere verklaring dat bij de ritmestoornissen niet alleen het hart, maar
ook de zenuwvoorziening van het hart betrokken is. En zoals ik al eerder heb gezegd, kunnen
bij die zenuwen, de sympathicus-zenuw en de nervus vagus, abnormale reacties optreden.
Ze kunnen te snel of te langzaam vuren. En waarschijnlijk is het zo dat vanwege de
betrokkenheid van het abnormale zenuwstelsel de ritmestoornissen vaker kunnen ontstaan
bij ME/cvs patiënten dan bij gezonde mensen.
Dus zowel het meer voelen van overslagen én de betrokkenheid van het centrale
zenuwstelsel bij de ritmestoornissen zijn de verklaringen voor de aanwezigheid van de
ritmestoornissen.
Wat is er aan hartritmestoornissen te doen?
Ten eerste is het ook weer afhankelijk van hoeveel, hoe vaak en hoe ernstig u last heeft van
de ritmestoornissen, van de overslagen. Als u er veel last van heeft, is het altijd verstandig
om het hartritme te laten onderzoeken met bijvoorbeeld een ECG of middels een langdurige
registratie van het ECG, wat kan gebeuren bij een huisarts of een specialist zoals een
cardioloog. Als het hart verder gezond is, dan kunnen ritmestoornissen op zich niet zoveel
kwaad.
Als mensen een gezond hart hebben, een goed functionerend hart met normaal
functionerende hartkleppen, dan kunnen ontzettend veel ritmestoornissen optreden zonder
dat het hart daar schade van ondervindt. Op zo'n moment zijn herkenning van de klachten
en geruststelling op hun plaats. Als dat voldoende is, hoef je verder niets te doen. Als
mensen er veel last van hebben, dan kunnen de ritmestoornissen behandeld worden met
verschillende medicamenten. Maar zoals bij elk medicament treedt er bij een bepaald
percentage van de mensen bijwerkingen op. Het is daarom altijd van belang om de
voordelen van de behandeling met bijvoorbeeld een bètablokker of een calciumantagonist
af te wegen tegen de eventuele nadelen van een bijwerking. Het is eigenlijk weer afhankelijk
van de mate en ernst van de klachten of iemand wel of niet behandeld moet en wil worden.
Ten slotte: dit is maar een heel beperkt aantal van de ritmestoornissen die aanwezig kunnen
zijn. Als er andere, ernstige ritmestoornissen optreden, dan vind ik uiteraard dat onderzoek
en behandeling altijd plaats moeten vinden.

Verklarende woordenlijst
Atriale tachycardie: versneld hartritme door versnelde activiteit van de boezems
Bètablokkers: groep geneesmiddelen die o.a. de activiteit van de bètareceptoren
verminderen. Prikkeling van de bètareceptoren zorgt o.a. voor toename van de frequentie
en de kracht van de samentrekkingen van het hart
Calciumantagonisten: groep geneesmiddelen die de instroom van calcium in de cellen remt.
Eén gevolg daarvan is verlaging van de frequentie en de impulsgeleiding van het hart
Extrasystole: voortijdige samentrekking van het hart
P-top, QRS-complex en T-top: aanduidingen van bepaalde punten van een ECG of
elektrocardiogram
Supraventriculair: boven de hartkamers gelegen
Tachycardie: versneld hartritme
Ventriculair: hier m.b.t. de kamers van het hart
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Wetenschap voor Patiënten
College 23: Vraag en antwoord 23 augustus 2013
De dag na de uitzending van college 23 konden er via een chatkanaal vragen aan prof.
Visser worden gesteld. Vragen en antwoorden treft u hier.

V: Wat zou een internist moeten uitsluiten? Veel internisten zijn niet op de hoogte van
ME/cvs.
FC Visser: Het gaat om het uitsluiten van andere aandoeningen die dezelfde klachten
kunnen
veroorzaken:
bloedarmoede,
schildklier,
bloedziekten,
darmziekten,
leveraandoeningen, etc.
V: Is daar een lijst van, en heeft elke huisarts of internist die?
FC Visser : Het gaat erom dat de klachten die iemand heeft een internist op het spoor van
een aandoening moeten zetten, en niet om het lijstje van alle mogelijke oorzaken van
vermoeidheid etc.
V: Dr. Nancy Klimas geeft het bloedvolume een boost met elektrolyten en zet de patiënten
dan terug op de kanteltafeltest om te zien of ze verbeterd zijn. Kent u die techniek?
FC Visser : Nee die techniek ken ik niet, maar klinkt aardig. Tja, dan komen we weer op de
herhaalde vocht infusies...Blijf ik lastig vinden.
FC Visser: Overigens een nieuwtje tussendoor: de kanteltafeltest is nu uitgebreid met near
infrared spectroscopy.
V: Kunt u uitleggen wat dat is?
FC Visser: Met deze techniek kun je in het kort in de voorste hersenkwabben de mate van
zuurstof- verzadiging van de rode bloedcellen meten. Dus als de doorstroming afneemt,
neemt ook de verzadiging van de rode cellen af.
V: Dus het meet de zuurstof voorziening/tekort in de hersenen?
FC Visser: Ja.
V: Is er ook een behandeling als een tekort gemeten is?
FC Visser: Op dit moment niet, maar ik heb wat ideeën. Die worden uitgewerkt.
V: Die scan is nog maar kort in gebruik, zijn er bij ME/cvs patiënten al afwijkingen mee
gezien?
FC Visser: De eerste daling van de zuurstofverzadiging is gezien.
V: Kunt u zeggen wat dat betekent voor de cognitieve functies?
FC Visser: Het is (nog) niet duidelijk wat dat voor de cognitieve functies gaat betekenen.
V: Gebeurt dat ook als je geen zuurstoftekort hebt bij bv een inspanningstest? Kan het tekort
alleen in je hersenen zitten terwijl er in de rest van het lichaam geen tekort is?
FC Visser: Een uitstekende vraag. Ik denk, maar dat is niet aangetoond, dat ook bijvoorbeeld
de darmen hier veel last van kunnen hebben. Dat heb ik dus voorgelegd aan de MDL-arts die
de doorstroming van de darmen kan meten. Hij zegt: zeer goed mogelijk.
FC Visser: Een vraag aan iedereen: de samenvatting van de recente studie met Valganciclovir
gezien?
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(Randomized clinical trial to evaluate the efficacy and safety of valganciclovir in a subset of
patients with chronic fatigue syndrome.
Journal: J Med Virol. 2013 Aug 19. doi: 10.1002/jmv.23713. [Epub ahead of print] Montoya
JG, Kogelnik AM, Bhangoo M, Lunn MR, Flamand L, Merrihew LE, Watt T, Kubo JT, Paik J,
Desai M.)
V: Ja, met name de cognitieve vermoeidheid en de ernst van de vermoeidheid verbeterden
aanzienlijk. Wel heel interessant om met Valganciclovir een proef hier te beginnen?
FC Visser: Uiteraard. Dit moeten we aan een internist voorleggen. Ga ik doen.
V: In hoeverre kan de ziekte ME volgens u verergeren door de jaren heen en mogelijk schade
aanrichten in het lichaam? Regelmatig langdurig last van een bonkend hart waarbij gewaarzijn van de eigen hartslag. Meest recente episode duurt nu al vier maanden, dag en nacht.
Niets lijkt te helpen, ook rust niet, of liggen, of meditatie.
1. Is er een relatie met het niet goed functioneren van het autonome zenuwstelsel?
2.Wat zijn de mogelijke gevolgen en
3.Kan het kwaad?
FC Visser: De vraag of de ME op den duur kwaad kan: ik krijg het gevoel dat er toch een
aantal mensen met de duur ervan achteruit gaan. Het is niet goed te zeggen of dat met
chronische overbelasting of het ziekteproces zelf te maken heeft.
De eerste vraag van de hartkloppingen: uiteraard heeft dat te maken met het autonome
zenuwstelsel.
De derde vraag of het kwaad kan: ik heb tot nu toe absoluut geen reden om aan te nemen
dat het kwaad kan. Het eerste wat gebeurt bij langdurige overbelasting is dat de
ontspanning mis gaat, dit heb ik tot nu toe bij bijna niemand in de 5 jaar gezien. En ik heb
zeker geen samentrekkingsstoornissen gezien of zich zien ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor
de functie van de kleppen.
V: ziet u op langere termijn veranderingen bij hen op uw terrein?
FC Visser: Om over de hartkloppingen en de tijd te praten: dat gaat zeer wisselend in
termijnen van maanden.
V: In dierstudies is aangetoond dat het bloedvolume omlaag gaat bij ontstekingen
(veroorzaakt door endotoxines). Deze verlaging van het bloedvolume wordt veroorzaakt
door een verhoogde secretie van atriaal natriuretisch peptide (ANP). Nu vroeg ik me af of u
dit ANP ooit gemeten hebt bij uw ME patiënten?
FC Visser: Ook weer een goede vraag. Ik heb een enkele maal BNP (zusje van ANP) gemeten,
maar daar kwam niets uit. Bij allen normaal, laag normaal zelfs.
V: Dr Bell vermoedt dat het lage bloedvolume bij ME/CVS patiënten wordt veroorzaakt door
"massive vasoconstriction" (door b.v. isprostanen of endotheline-1 of noradrenaline). Hoe
denkt u hierover?
FC Visser: Het probleem is dat we het exacte mechanisme niet precies weten. Het
vermoeden van Bell zou juist kunnen zijn maar het is nog niet opgehelderd, en dat dit de
oorzaak is dus ook niet.
V: Klimas, Peterson én Enlander gebruiken inspanningstesten voor onderzoek, arbeidsongeschiktheid en/of de doeltreffendheid van hun behandelingen te bepalen. Hoe ligt dat in NL?
FC Visser: Het wordt nog spannender: in het zelfde onderzoek ga ik ook de spieren bij en na
inspanning met de NIRS onderzoeken.
V: Is het nodig om altijd een dubbele inspanningstest te doe? Dus op twee opeenvolgende
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dagen? Hoe is anders te zien dat je slechter wordt van inspanning? En wordt deze dubbele
test ook bij u in de praktijk gedaan?
FC Visser: Ook weer een goede vraag: ik doe nu zelf ook de dubbele inspanningstesten
(tezamen met de NIRS). Ik vind dat dat niet bij iedereen gedaan moet worden, met name
niet bij iemand die heel slecht herstelt.
V: Maar je weet toch pas of het herstel heel slecht is door een tweede inspanningstest?
FC Visser: Jullie weten heel goed of je slecht herstelt van inspanning, gewoon naar de
klachten luisteren. Waar het om gaat is dat ik altijd een afweging maak of iemand wel of niet
langdurig door de testen kan verslechteren. Bij teveel klachten uit het verleden doe ik dit
dus niet.
V: Wie en wanneer kom je in aanmerking voor zo'n test?
FC Visser: Er zijn twee aspecten: 1) ik geloof het zeker als iemand zegt dat hij/zij slecht
herstelt. Dus daarvoor hoef ik dat niet te doen. Maar: 2) als het voor de bedrijfsarts etc van
belang is, doe ik hem wel.
V: Wat als je wel aan alle criteria voor ME voldoet, maar de uitslag van de 2e
inspanningstest is bijna hetzelfde als van de 1e inspanningstest? Hoe kan dit?
Want de 2e 'hoort' toch slechter te zijn als je 'echt' ME hebt?
FC Visser: Ondanks alle positieve verhalen hierover, vind ik dat het dubbeltest-verhaal nog
zeker niet duidelijk is...er zijn nog heel veel open einden. Het gaat bij de test niet alleen om
de spieren in combinatie met hart en longen. Maar ook om de hersenen. Dus al zijn hart,
longen en spieren helemaal normaal, dan nog kunnen de hersenen door de inspanning
overbelast raken met alle gevolgen van dien...
V: De hersenen sturen het hart en de spieren weer aan dus daar zou je dan toch wat aan
moeten zien of toch niet?
FC Visser: Right! Functionele MRI bij en na inspanning, en het liefst rechtop zittend. We
hebben nog een boel te doen.
V: Een gewone MRI voldoet hier niet?
FC Visser: Nee, dat is nou net een veel te eenvoudig onderzoek hiervoor. Daarmee kun je
eigenlijk bijna niets over de functie zeggen.
V: Op een gewone MRI was bij mij geen enkele afwijking te zien. Ik vond dat bijzonder. Zulke
goed uitziende hersenen en dan zo slecht functioneren.
FC Visser: Precies: de globale bouw is ok, maar in de cellen is het een puinhoop.
V: Maar hoe kun je dat van die cellen zichtbaar maken? Zie je dat dan wel op zo'n MRI
tijdens inspanning?
FC Visser: Geen idee, maar het gaat er om dat er veel verder gekeken moet worden, met
name naar de functie ipv naar de bouw.
V: Dat ervaar ik als een soort overkill, de zintuigen doen het dan niet meer goed. Geluid
misvormt, zicht wordt heel moeilijk vast te houden. Dat heeft dan ook niets met spieren en
uithoudingsvermogen te maken.
FC Visser: Helemaal gelijk heeft u. Maar de kern zit in de hersenen en die moeten doorgrond
worden.
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Wetenschap voor Patiënten
College 24: ME/cvs en
Tachycardia Syndrome)

POTS

(Postural

Orthostatic

Alle teksten in het kader van het project Wetenschap voor Patiënten mogen worden verspreid, doch alleen onder de
uitdrukkelijke bronvermelding: ME/cvs Vereniging, www.me-cvsvereniging.nl

Webcollege van prof.dr. F. Visser, uitgezonden op 4 september 2013
Wat is POTS?
In het vorige college hebben we gesproken over ritmestoornissen die optraden doordat het
hart af en toe oversloeg. In dit college gaan we praten over een heel bijzondere
ritmestoornis die pas de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen, en dat is de POTS ofwel
Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome.
Een POTS is een abnormale stijging van de hartslag in een situatie waarin het hart eigenlijk
rustig had moeten zijn. Om het verschil tussen POTS en een stijging van een normale
fysiologische hartslag te illustreren, wil ik de volgende twee figuren laten zien.
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Hartslag
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Tijd in minuten

De eerste figuur is een figuur waarbij de hartslag wordt geregistreerd als iemand zich gaat
inspannen. Bij het rode pijltje begint de inspanning, op een fiets in dit geval, en na het
starten van het fietsen zie je dat de hartslag heel geleidelijk aan omhoog gaat tot een zekere
maximale hartslag. Dat is een normaal fysiologisch fenomeen, zo hoort het ook te gaan.
Maar dat vergelijken we met het optreden van POTS of Postural Orthostatic Tachycardia
Syndrome. Ik heb hier een figuur van de hartslag opgenomen van iemand die een
kanteltafeltest heeft ondergaan.
Daarin zie je aan de linkerzijde van de rode pijl de rustsituatie waar iemand ligt. Het gaat hier
om de hartslag en die is gemiddeld 50 á 60 slagen per minuut. Bij de rode pijl wordt de
kanteltafel overeind gezet, en je ziet dat na het overeind zetten van iemand in een hele
korte tijd, binnen een paar minuten, de hartslag plotseling oploopt van in dit geval 60 slagen
tot 150 slagen per minuut. Dat is dus een sterk abnormale reactie.
Deze POTS is eigenlijk een fenomeen dat pas de laatste jaren aandacht heeft gekregen. Het
is al begin jaren '90 beschreven, maar er is pas de laatste drie jaar een enorme vloed aan
publicaties in de medische literatuur over verschenen. Ik heb het nog eens nagekeken. Van
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alle publicaties in de afgelopen 23 jaar zijn 40% de laatste 3 jaar verschenen. Dat geeft wel
aan hoe enorm groot de belangstelling voor POTS op dit moment is.
Wanneer is er sprake van POTS?
De laatste jaren zijn er hele stringente criteria ontwikkeld wanneer iemand wel of niet POTS
heeft. Het allerbelangrijkste is dat binnen 10 minuten na het kantelen op de kanteltafeltest,
de hartslag minimaal 30 slagen moet stijgen. Deze stijging van de hartslag mag niet gepaard
gaan met een daling van de bloeddruk, bijvoorbeeld een daling van de bovendruk van meer
dan 20 millimeter kwik. Dat criterium is ontwikkeld omdat als er een daling van de bloeddruk
optreedt de hartslag sowieso gaat stijgen. Dus binnen 10 minuten, 30 slagen stijging, zonder
daling van de bloeddruk. Daarnaast is belangrijk dat men een apart criterium heeft
ontwikkeld voor kinderen. Bij kinderen gaat het niet om 30 slagen, maar om een stijging van
40 slagen per minuut.
Er is natuurlijk op zo'n criterium wel wat af te dingen. Waarom is er gekozen voor 30 slagen?
Bij andere onderzoeken hebben ze bijvoorbeeld 27,5 slagen als criterium gebruikt. Maar het
is natuurlijk een heel zwart/wit criterium. Als je 31 slagen stijging hebt, heb je POTS en als je
hart 29 slagen stijgt na het kantelen is er dus niets aan de hand. Dat is natuurlijk niet
helemaal een reële situatie, maar goed aan de andere kant denk ik dat een criterium is beter
dan geen criterium.
Komt POTS vaak voor?
Komt POTS vaak voor? Voordat we beginnen aan hoe vaak POTS voor komt bij ME/cvs
patiënten is het belangrijk dat we proberen stil te staan bij het feit dat POTS niet alleen voor
komt bij ME/cvs patiënten, maar ook voorkomt bij andere aandoeningen. Sterker nog er is in
de laatste jaren ongelooflijk veel literatuur verschenen. POTS komt niet alleen voor bij
ME/cvs patiënten, maar ook bij fibromyalgie, Multiple Sclerose, psychiatrische
ziektebeelden, hyperventilatie, na een operatie, eigenlijk teveel om op te noemen. En
daarnaast zijn er verbanden gelegd met bijvoorbeeld vrouwelijke hormonen, zijn er
ontdekkingen gedaan dat de genen erbij zijn betrokken, meer dan één gen is erbij
betrokken, de genen die betrokken zijn bij de regeling van de bloeddruk zijn erbij betrokken.
Kortom er zijn gigantisch veel ziektebeelden waarbij dat optreed. Laatst is POTS bij een
nieuwe vorm van bindweefselziekte bekend geworden. Bij allerlei ziektebeelden en onder
allerlei omstandigheden komt het voor en waarschijnlijk is het zo dat met de huidige stand
van zaken er de komende jaren nog wel meer oorzaken en verbanden aan het licht zullen
komen.
Om terug te komen op de vraag hoe vaak komt POTS voor bij ME/cvs patiënten. Als je in de
medische literatuur kijkt dan is daar een grote verscheidenheid aan voorkomen over
beschreven. En het voorkomen varieert tussen 10% van de mensen heeft POTS en een
andere studie, het uiterste, is dat meer dan 40% van de mensen met ME/cvs klachten POTS
hebben.
Ikzelf heb hier ook vrij veel onderzoek gedaan tijdens de kanteltafeltest bij ME/cvs patiënten
en daar vind ik het maar bij 5%. Er is dus een waanzinnig groot verschil tussen de
onderzoekers en de onderzoekscentra qua voorkomen van POTS. Waarschijnlijk hangt dit
gegeven samen - dat denk ik tenminste - met het feit dat we niet precies weten op welke
manier een patiënt naar een centrum komt. Hoe vaak hij onderzocht wordt en op welke
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klachten hij onderzocht wordt. Dat noemen we met een sjiek woord inclusie-bias. Grote
verschillen, maar wat mij betreft, gaat het om een minderheid van de patiënten.
Wat voor klachten horen bij POTS?
Belangrijker dan het verschijnsel zelf is natuurlijk het optreden van de klachten erbij.
Allereerst, en ik denk het allerbelangrijkste: als je hartslag omhoog gaat van bijvoorbeeld 60
naar 150 slagen per minuut heb je uiteraard hartkloppingen. Maar daarnaast komen er
andere klachten samen die we kunnen samenvatten onder het hoofdstuk orthostatische
intolerantie-klachten.
Klachten van duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, misselijkheid, transpireren enz.
Orthostatische intolerantie-klachten komen in een later college nog een keer aan bod.
Een heel belangrijke studie is wat mij betreft dat patiënten er niet alleen klachten van
hebben, maar dat bij patiënten die een POTS reactie vertonen tijdens een kanteltafeltest,
tijdens die test ook gemeten is dat de hogere hersenfuncties ofwel de cognitieve functies bij
die patiënten er op achter uit gaan. POTS geeft dus niet alleen klachten, maar leidt ook tot
een aantal objectiveerbare afwijkingen van processen zoals denken, geheugen enz.
Wat is er aan POTS te doen?
Zoals eerder gezegd is er een veelvoud aan oorzaken en verbanden. Iets er aan doen is nog
niet zo'n simpele opgave, omdat er mogelijk veel verschillende oorzaken en ziektes aan ten
grondslag liggen.
In zijn algemeenheid is één ding belangrijk. Dat is een hele simpele handeling. POTS komt
ook voor bij ondervulling. Als iemand te weinig heeft gedronken, dan kan een POTS reactie
tijdens een kanteltafeltest zeker optreden, dus is gewoon goed drinken een belangrijke en
simpele hygiënische leef maatregel.
Ten tweede zou je, als ondanks een goede vulling toch POTS optreedt, kunnen proberen om
met medicamenten de hartslag en de abnormale stijging van de hartslag te voorkomen. Dat
kan weer met middelen zoals bètablokkers of Verapamil of Ivabradine. Daarnaast is er nog
een scala aan andere medicamenten geprobeerd, en op dit moment zijn er zowel positieve
en minder positieve resultaten. Eigenlijk komt het er op dit moment op neer dat als men
POTS klachten heeft en men er duidelijk last van heeft, het een kwestie van uitproberen van
medicamenten is, en dat je kijkt naar welk medicament helpt.
Is het langdurig optreden van POTS klachten schadelijk voor het hart?
De vraag is of als het langdurig optreedt, het schadelijk voor het hart kan zijn. Er is totaal
geen aanwijzing voor dat een langdurig hoge hartslag schadelijk voor het hart is. Hoewel het
niet in extenso uitgezocht is in de medische literatuur denk ik dat dat reuze meevalt. Ten
tweede is het zo dat met name de ME/cvs patiënten minder staan, minder gaan staan en
minder lopen dan andere patiënten. Dus ik denk dat dat voor wat betreft het hart niet
schadelijk is.
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Wetenschap voor Patiënten
College 24: Vraag en antwoord 6 september 2013
De dag na de uitzending van college 24 konden er via een chatkanaal vragen aan prof.
Visser worden gesteld. Vragen en antwoorden treft u hier.
ME/cvs en POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome)
V: Wat is het verschil tussen POTS en orthostatische intolerantie?
FC Visser: POTS is een hartslag verschijnsel, OI zijn klachten. Dus orthostatische intolerantie
kan zeker bij POTS voorkomen.
V: Kan je ook orthostatische intolerantie hebben zonder POTS?
FC Visser: Zeer zeker, daar komen we in de laatste sessie op terug.
V: Kan OI ook nog verbeteren als dat eenmaal bij je geconstateerd is?
FC Visser: De OI kan zeer, zeer wisselend aanwezig zijn. Het is mijn ervaring dat de OI
klachten sterk toenemen bij toename van de vermoeidheid.
FC Visser: Om het POTS verhaal nog gecompliceerder te maken: ik heb zojuist de kanteltafel
geleidelijk in stapjes van 3 minuten opgehoogd van 0 graden tot 70 graden. Waar de vorige
keer de hartslag binnen enkele minuten tot 155 opliep, was er nu bijna geen toename van
de hartslag.
V: Dus wanneer je rustiger opstaat, krijg je minder OI klachten?
FC Visser: Inderdaad, rustig opstaan is zeer belangrijk als je er last van hebt.
V: Als u een kanteltafeltest bij iemand doet en die heeft een OI van ongeveer 15 %, dan zou
diezelfde test een maand later een uitslag van bv 20% kunnen hebben?
FC Visser: Inderdaad, de reproduceerbaarheid (dezelfde uitslagen bij meerdere testen) is
nog iets wat goed moet worden uitgezocht.
V: Door welk mechanisme zorgt het gebrek aan energie dan voor sterkere POTS?
FC Visser: Mogelijk dat het samenhangt met een heftiger reactie van de stress zenuwen.
V: Wanneer je geen klachten hebt bij een kanteltafeltest, en ook niet bij snel opstaan. Maar
wel als je langere tijd stilstaat zoals in een winkel of bij het strijken, is dat dan ook OI?
FC Visser: Ja, alles wat te maken heeft met de verticale positie.
V: Is de POTS score ook hoger wanneer de doorbloeding ernstiger verminderd is.
FC Visser: Ook een goede vraag, maar dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Het merkwaardige
is dat ik eigenlijk heel weinig ME/cvs patiënten met een POTS tegen kom. In tegenstelling tot
de bekende publicaties.
V: Worden OI en POTS altijd veroorzaakt door een te laag bloedvolume of zijn er andere
oorzaken?
FC Visser: Voor de POTS zijn er nu een zeer groot aantal verklaringen: van genetica tot
ondervulling. Bij OI kan het een factor zijn, maar is zeker niet de enige.
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V: Dus eigenlijk is de kanteltafeltest maar een momentopname. Kan de verminderde
bloeddoorstroom dan ook steeds wisselen in percentages als je die bv een maand lang
iedere week zou doen?
FC Visser: Ik denk dat de mate van doorstroming ook weer afhangt van de mate van ziekte.
Maar dat moet nog onderzocht worden.
V: Ik krijg altijd te horen dat lage bloeddruk niet gevaarlijk is, maar dan hebben je hersenen
toch constant minder zuurstof ?
FC Visser: Nee dat hoeft absoluut niet het geval te zijn. Een lage bloeddruk is niet hetzelfde
als een lage doorstroming.
V: Wanneer compressiekousen niets doen voor de OI klachten, is de kans dan groot dat
steunkousen wel zullen helpen?
FC Visser: Ja, dat zou kunnen, dat gaan we bekijken.
V: Een hoge hartslag zou ook niet gevaarlijk zijn, maar is het dan niet dat het hart sneller
'slijt' als het steeds zo hard moet werken?
FC Visser: Je zou dat denken, maar tot nu toe heb ik hiervoor totaal geen bewijs voor. Maar
in de medische literatuur is er een verband gelegd tussen de hoogte van de hartslag en de
levensduur. Maar een onderzoek met behandeling leverde niets op.
V: ik heb ergens gelezen dat een hart een levensduur heeft van een bepaald aantal slagen.
Daarom gaan kleine dieren eerder dood (muis) dan een groot dier (olifant) omdat het hart
van een muis vele malen sneller slaat dan die van een olifant. Klopt dat?
FC Visser: Dat is inderdaad de bekende mythe. Maar het is de vraag of het verband wel een
verklarend verband is.
V: Een Franse studie bevestigt dat een verhoogde hartslag in rust gepaard gaat met een
verhoogd mortaliteitsrisico. De frequentie doen dalen door regelmatig fysieke inspanningen
te leveren, kan de levensduur doen toenemen.
FC Visser: Maar door het verrichten van lichamelijke inspanning veranderen er allerlei
zaken: lager cholesterol, lagere suiker, etc ,etc. Dus het oorzakelijke verband hiermee is
lastig. Er is 1 goede studie met ivabradine: doet alleen wat op de hartslag. En geen effect op
de overleving.
V: Is er een verband tussen restless legs en hartfalen ?
FC Visser: Ja, bij hartfalen komen meer restless legs voor. Maar ik denk dat dat met de
medicatie te maken heeft.
V: Is een kloppend gevoel in (slag)aders (duidelijk voelbaar in de hals en irritant) ook een
gevolg van een te snelle hartslag? Het is apart dat ik dat het meest duidelijk voel als ik rust.
Je zou het juist verwachten bij (of na) hoge inspanning toch, wanneer het hart ook
daadwerkelijk hard moet werken?
FC Visser: Nee hoor, als je in rust bent ben je je meer gewaar van de hartslag.
V: Als je nooit brood eet, heb je dan per definitie een jodiumtekort?
FC Visser: Nee, als je dat maar compenseert door jodium zout op een andere wijze in te
nemen. Bovendien is de jodium toevoeging aan brood allang niet meer verplicht.
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V: Zijn andere dysautonome klachten zoals ontregelde lichaamstemperatuur ook te wijten
aan POTS of vallen die onder ME?
FC Visser: Nee, een ontregelde temperatuursinstelling valt niet onder de POTS. Wel is het
een heel duidelijk kenmerk voor de ME. Maar opnieuw, helaas is dit niet een
onderscheidend criterium om ME van gezonden te onderscheiden.
V: Is het belangrijk dat je met POTS en OI jezelf ik acht neemt of dingen juist moet doen of
laten?
FC Visser: De POTS komt in staande houding voor. De daarbij passende klachten zijn heel
vervelend, dus probeer zelf uit hoe je dit kunt vermijden.
V: Dr Klimas raadde volgens mij aan om een vorm van GET vanuit liggende stand te
beoefenen, dus oefeningen, in combinatie met veel zout. Wat vindt u van dit advies?
FC Visser: Liggend oefenen is wel een aardig idee, maar of het helpt… In ieder geval is
watertherapie soms werkzaam en soms niet.
V: is veel zout eten per definitie slecht als je al een wat hoge bloeddruk hebt?
FC Visser: Door veel zout te gebruiken gaat inderdaad de bloeddruk omhoog.
V: Is er bij ME sprake van te weinig zuurstof in het bloed? Dit zou dan de hevige pijnen
kunnen veroorzaken die ME patiënten in hun handen en vooral voeten kunnen hebben. Is u
daar iets over bekend?
FC Visser: Ik ben er niet van overtuigd dat er te weinig zuurstof in het bloed zit. Bij iedereen
die een VO2max heeft ondergaan, wordt dit gemeten. Slechts eenmaal was de saturatie
verlaagd. Dus pijn in de handen en voeten komt hier niet door, maar kan berusten op
hypersensitisatie.
V: De tintelingen in mijn pink, heeft dat ook met het hart te maken?
FC Visser: Nee dat heeft niets met het hart te maken. Het meest waarschijnlijk is dat een
zenuw in de nek dit kan veroorzaken.
V: In uw filmpje zegt u dat bloeddrukverlaging eigenlijk niet voor kan komen bij de diagnose
POTS, dat alleen hartslagverhoging de diagnose geeft. Toch zijn er POTS patiënten die een
neiging tot flauwvallen hebben. Hoe ziet u dit?
FC Visser: Een heel goede vraag. Het zit anders: je mag niet van POTS praten als de
bloeddruk daalt. Want in dat geval is de hartslagstijging het gevolg van de bloeddruk daling.
V: Toch hebben deze mensen, waaronder ik, wel die diagnose ... Is deze theorie misschien
veranderd het afgelopen jaar?
FC Visser: Dat bedoel ik: mensen met POTS kunnen zeker ook zodanige OI klachten hebben
dat ze ervan flauwvallen. Dus en POTS en orthostase.
V: Waar komt bij POTS de hoge hartslag vandaan? Of is dat nou juist de grote vraag?
FC Visser: Inderdaad is dat de grote vraag. Veel theorieën, weinig helder.
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Wetenschap voor Patiënten
College 25: ME/cvs en de bloeddoorstroming van de
hersenen
Alle teksten in het kader van het project Wetenschap voor Patiënten mogen worden verspreid, doch alleen onder de
uitdrukkelijke bronvermelding: ME/cvs Vereniging, www.me-cvsvereniging.nl

Webcollege van prof.dr. F. Visser, uitgezonden op 19 september 2013
Waar komt het gevoel van duizeligheid vandaan?
In dit college wil ik graag de doorstroming van de hersenen bespreken.
Eén van de klachten die mij eigenlijk meteen vanaf het begin opviel, was dat patiënten heel
vaak last hadden van duizeligheid. Niet alleen bij het overeind komen, dat hebben gezonde
mensen ook relatief vaak, maar ook als zij langer stil stonden, liepen of na wat voor
inspanning ook. Zo zeer zelfs dat patiënten, als ze daar niet goed op letten, flauw van
konden vallen. Dat is een abnormaal fenomeen.
In het algemeen is de oorzaak van duizeligheid dat de bloedstroom naar de hersenen even
tekort schiet op het moment dat iemand duizelig wordt. Tenminste als we praten over de
bloedstroom, en als cardioloog ben je met het hart en de bloedvaten bezig. Dat is de reden
dat ik daar verder in gedoken ben.
Overigens is het wel heel opvallend, dat ondanks het feit dat naar mijn ervaring meer dan
50% van de mensen klachten heeft van duizeligheid bij het overeind komen, staan, lopen
enzovoorts, het maar heel summier aan bod komt in de richtlijnen, zoals bijvoorbeeld in de
nieuwe Internationale Consensus Criteria. In het laatste criterium, criterium D, dat over
transportcapaciteit en energieproductie gaat, staat van al die criteria dan nog iets
geschreven over duizeligheid.
Wat mij betreft krijgt het niet de plaats die het verdient binnen de criteria. Zoals ik straks zal
laten zien, zijn er toch ook belangrijke afwijkingen gevonden bij dit soort patiënten.
Is er een verklaring te geven voor de abnormale daling van de bloeddoorstroming?
Eigenlijk is dat op dit moment grotendeels onbekend. Ikzelf denk dat er meerdere
verklaringen voor zijn.
De eerste verklaring is dat de hersenzenuwen betrokken zijn bij de regeling van de
bloedstroom die naar de hersenen gaat. Daar kan ook een afwijking in zijn. De regeling van
de bloedstroom wordt dan niet goed afgestemd op bijvoorbeeld de behoefte van de
hersenen zelf.
Ten tweede, en dat heb ik al eerder gezegd, kan een andere verklaring zijn dat de
hoeveelheid bloed in het lichaam minder is. Je kunt je wel voorstellen dat als iemand gaat
staan of lopen, er meer bloed naar de benen moet en dat zou wel eens ten koste kunnen
gaan van de bloedvoor-ziening van het hoofd.
Ten derde heb ik ook nog ontdekt, dat als je bij een kanteltafeltest kijkt naar de hoeveelheid
bloed die terugkomt bij het hart vanuit de benen en buik, die verminderd is. Hoewel ik daar
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nog geen exacte getallen over heb, heb ik wel de indruk dat dat waarschijnlijk ook weer
samenhangt met de verminderde hoeveelheid bloed. Over de reden dat er bij de patiënten
gemiddeld minder bloed terugkomt bij het hart vanwege het feit dat het in buik en benen
achterblijft, kunnen we op dit moment alleen maar speculeren.
Hoe kan de bloeddoorstroming van de hersenen worden gemeten?
De bloeddoorstroming van de hersenen kan met allerlei ingewikkelde en dure apparatuur
gemeten worden, zoals met MRI, met Positron Emission Tomography, en met Single-Photon
Emission Computed Tomography, ofwel SPECT genoemd. Dat zijn allemaal dure en
ingewikkelde onderzoeksmethoden. De laatste twee maken ook gebruik van radioactiviteit.
Maar er is nog een andere methode, een veel simpelere methode, en dat is het meten van
de bloeddoorstroming met behulp van echografie. Dat onderzoek heb ik bij een groot aantal
patiënten uitgevoerd in verschillende houdingen. Ik heb het liggend, zittend en staand
gemeten, tijdens de kanteltafeltest en zelfs bij inspanning. In het volgende stukje zal ik wat
meer in detail treden over hoe ik dat gedaan heb en wat de resultaten zijn.
Daarbij horen twee figuren.

De eerste figuur laat zien hoe het verloop is van de bloedvaten die naar het hoofd gaan. Het
betreft slagaders. Er zijn in feite vier slagaders van het hart bij de doorstroming van de
hersenen betrokken. Op dit figuur ziet u in rood aangegeven dat er vanuit helemaal beneden
in de borstkas links en rechts vaten naar de hals lopen. Ze worden arteria carotis externa en
interna genoemd. De arteria carotis interna is de slagader die naar de hersenen gaat, en ligt
aan de voorzijde. Vaag zie je aan de achterkant nog twee andere slagaders lopen, de arteria
vertrebralis. Die lopen links en rechts aan de achterzijde, als het ware door een gat in de
uitsteeksels van de halswervels. Deze vier slagaders voorzien de hersenen van het bloed.
Hoe kun je dat nu meten? Zoals ik al zei, kan dat met behulp van echografie. Op de
rechterzijde van het plaatje is te zien dat de opnamekop van het echoapparaat over de
slagader wordt gelegd. Een echografie berust op niets anders dan het uitzenden en
ontvangen van geluidsgolven. Op die manier kun je beelden van de slagaders die naar het
hoofd gaan in kaart brengen.
De volgende figuur laat een voorbeeld van
een opname zien.
U ziet twee opnames op deze figuur, eentje
aan de linkerkant en eentje aan de
rechterkant. Links is een meting terwijl de
patiënt ligt en rechts tijdens een
kanteltafeltest nadat hij overeind gezet is.
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Bovenin zie je een oranje figuur. Dat is de weergave van de bloedstroom in de halsslagader.
In dit geval betreft het de arteria carotis interna. Het is een beetje merkwaardige weergave,
maar aan de rechterzijde is de borstkas aangegeven en aan de linkerzijde het hoofd.
Halverwege de borstkas en het hoofd kun je de slagader meten, en in die slagader kun je
met name de bloedstroomsnelheden bepalen. Die bloedstroomsnelheden worden
weergegeven in het onderste deel van de figuur. Je ziet dat de bloedstroomsnelheden, in het
geel aangegeven, toenemen en daarna weer afnemen. Dat gebeurt cyclisch. Die toe- en
afname is puur gekoppeld aan de activiteit van het hart. Als het hart bloed uitpompt, komt
er plotseling meer bloed in de halsslagaders. Dat neemt daarna weer af tot de volgende
hartslag.
Aan de linkerzijde is de liggende situatie weergegeven, aan de rechterzijde zie je een
opname van dezelfde patiënt, maar dan tijdens het kantelen. Je ziet met name in die
bloedstroomsnelheden-figuur aangegeven dat na het kantelen de bloedstroomsnelheid
beduidend lager is ten opzichte van de liggende situatie. Bij deze patiënt ging het om een
afname van ik dacht 23%. Je ziet dat er bij het kantelen een afname is van de bloedstroom
van 23%. Dat is aanzienlijk, en meer dan bij gezonde mensen is geconstateerd.
Op deze manier kan je de bloedstroomsnelheden op allerlei manieren weergeven. Ik heb dat
bij een groot aantal patiënten gedaan. Eerst heel simpel terwijl zij lagen of zaten. Dan zie je
dat de bloedstroom gemiddeld rond 12% afneemt bij een zittende houding ten opzicht van
een liggende. Eigenlijk is dat heel merkwaardig. Je zet iemand alleen maar met zijn
bovenlichaam verticaal en je ziet al een afname van gemiddeld 12%. Als patiënten gaan
staan, actief gaan staan zonder een kanteltafeltest, is die afname 18% en bij de
kanteltafeltest is de afname 19%. Dat zijn dus veel grotere afnamen dan je zou verwachten
op grond van wat bekend is in de literatuur.
Als je gaat staan, dan mag de bloedstroom bijvoorbeeld maximaal zo'n 10 tot 12% afnemen.
Als je gaat zitten dan mag de bloedstroom maximaal 5 tot 9% afnemen. Bij ME/cvs patiënten
komt met andere woorden een afname van de bloedstroom veel meer voor dan je verwacht
op grond van de medische literatuur.
Wat kun je aan een verminderde bloeddoorstroming van de hersenen doen?
Wat kan er op dit moment aan een vermindering van de doorstroming van de hersenen
worden gedaan? Dit is allemaal nog nieuw en eigenlijk komt het erop neer dat er op dit
moment absoluut geen medicamenten voor handen zijn die een verbetering zouden kunnen
geven van de bloeddoorstroming van de hersenen.
Er zijn wel wat spaarzame onderzoekingen over enkele medicamenten, maar het is zeker
geen uitgekristalliseerd gebeuren. Eigenlijk kun je er medicamenteus nog weinig aan doen.
Op dit moment is het allerbelangrijkste dat iemand zich bewust moet zijn van de klachten
zoals duizeligheid die daarbij kunnen optreden, en dat die klachten een voorbode kunnen
zijn van erger, zoals flauwvallen. Dat men daarvoor zeker zijn maatregelen moet nemen.
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Wetenschap voor Patiënten
College 26: Neuropsychologische verschijnselen bij ME/cvs
Alle teksten in het kader van het project Wetenschap voor Patiënten mogen worden verspreid, doch alleen onder de
uitdrukkelijke bronvermelding: ME/cvs Vereniging, www.me-cvsvereniging.nl

Webcollege van dr. M. Vollema, uitgezonden op 3 oktober 2013
Mijn naam is Meinte Vollema. Ik ben klinisch neuropsycholoog. Dat is een psycholoog die is
gespecialiseerd in de relatie tussen de hersenen en het gedrag. Hij houdt zich vooral bezig
met allerlei functies van onze hersenen, zoals de aandacht, de concentratie, de spraak en de
hogere denkfuncties zoals planning en organisatie. Een klinisch neuropsycholoog doet daar
onderzoek naar, stelt diagnoses en probeert allerlei behandelingsvormen voor patiënten te
bedenken en uit te voeren.
Ik werk als psycholoog in een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg en daarnaast
werk ik in een privé praktijk voor psychologen.
Mijn werk bestaat vooral uit het doen van diagnostiek en de behandeling van mensen met
allerlei functiestoornissen in het brein, die in meer of mindere mate voorkomen. Daarbij kan
het gaan om ADHD, autisme, whiplash, epilepsie, schizofrenie of bijvoorbeeld dementie. Via
via ben ik in contact gekomen met professor Visser en ben mij ook neuropsychologisch gaan
bemoeien met mensen met ME/cvs.
Wat is bekend over neuropsychologische verschijnselen bij ME/cvs?
Wat er bekend is in de wetenschappelijke literatuur over cognitieve stoornissen bij ME/cvs?
Ik heb me daar het afgelopen jaar in verdiept en heb heel veel artikelen gevonden op dat
gebied. En ik kan heel kort zijn. Er is onlangs, in 2010, een heel groot overzicht verschenen
van dit gebied, dus van de relatie tussen ME/cvs en cognitieve stoornissen. Dat is een ander
woord voor neuropsychologische verschijnselen. In dat grote literatuuronderzoek zijn 52
onderzoeken tegen het licht gehouden en de conclusie was dat er nogal forse zogenaamde
cognitieve stoornissen aangetoond worden bij mensen met ME/cvs. De meest belangrijke
daarvan zijn allereerst een probleem met de informatieverwerking. Vooral dat de
informatieverwerking vertraagd is. Ten tweede treedt een ernstig probleem met
aandachtstoornissen op.
Dat is er over het algemeen bekend in de literatuur en wordt ook heel vaak aangetroffen.
Daarbinnen kun je het ook nog uitzetten in een soort van grootte. De omvang van de
informatieverwerkingsproblemen, dus de problemen door vertraagde informatieverwerking
staat op één en op twee staan de aandachtstoornissen.
Wat ziet u als neuropsycholoog in uw praktijk bij mensen met ME/cvs?
Voor alle duidelijkheid, ik heb twintig mensen gezien, dus heb nog niet zo'n hele brede
ervaring, maar als ik het kort mag samenvatten zie ik precies hetzelfde als wat uit de
literatuur
naar
voren
komt.
Ik
zie
ernstige
aandachtstoornissen
en
informatieverwerkingsproblemen.
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Ik kan daar kort iets meer over zeggen. Ik merk dat er bij het verwerken van informatie
vooral problemen door vertraging optreden, mensen vertonen een vertraagd proces van
informatieverwerking. Dat wil zeggen dat ze langzaam lezen, langzaam schrijven, langzaam
dingen in zich opnemen en langzaam reageren op visuele prikkels. Dat gaat echt veel en veel
langzamer dan bij de gewone, gezonde, gemiddelde mens zonder ME/cvs. Ze hebben een
heel langzaam leestempo, laten we het zo maar samenvatten.
Ten tweede zie ik ernstige aandachtstoornissen. De visuele aandacht is verstoord. De
aandacht kan over de tijd heen niet op een vast hoog niveau vastgehouden worden. Er
treden schommelingen in de aandacht op. Hij is dan weer scherp, dan weer wat minder
scherp.
Ten derde merkte ik bij de twintig mensen die ik gezien heb, ook vooral veel problemen met
de alertheid. Veel visuele prikkels die mensen met ME/cvs worden aangeboden, lijken niet
binnen te komen. Ze worden gemist of op de één of andere manier niet opgepakt. Dat kan
heel erg nadelig, heel erg vervelend zijn. Denk maar aan het verkeer, aan autorijden. Die drie
aspecten van verstoring van de aandacht, die problemen met aandachtstoornissen vallen mij
heel erg op bij een groot gedeelte van de mensen met ME/cvs die ik gezien heb.
Dan zijn er de geheugenproblemen. Die zie ik als een reactie, ik zie geen primaire geheugenstoornissen. Ik zie wel geheugenproblemen, maar die zijn vooral gevolg van het feit dat
mensen slecht geconcentreerd zijn. Misschien dat ze daardoor niet zo goed kunnen luisteren
naar de ander, en zodoende niet zo goed dingen kunnen onthouden. Maar voor zover ik
daar als relatief nieuwkomer op dit gebied iets over kan zeggen, lijkt de primaire basis mij te
bestaan uit een ernstige vertraging in de informatieverwerking en stoornissen van de
aandacht.
Wat voor gevolgen hebben de neuropsychologische stoornissen in het dagelijks leven?
De vraag is wat de gevolgen zijn van die neuropsychologische stoornissen in het dagelijks
leven. Dat kan natuurlijk heel erg wisselen per patiënt met ME/cvs. Enerzijds hangt het af
van de soort en mate van de cognitieve stoornissen, anderzijds hangt het natuurlijk ook af
van de verwachtingen die mensen hebben van het dagelijks leven. Van wat voor functies,
werk, hobby's en dergelijke ze nog willen kunnen doen. Maar over het algemeen kunnen we
aan de hand van de twintig mensen die ik gezien heb stellen dat er ten gevolge van de
aandachtstoornissen
en
informatieverwerkings-problemen
grote
invaliderende
verschijnselen kunnen optreden in het dagelijks leven. Studies die moeizaam lopen of
helemaal niet lopen, werk dat niet meer of slecht kan worden gedaan, de grote teleurstelling
bij het uitoefenen van hobby's.
Je moet het zo zien dat het informatieverwerkingssysteem van mensen met ME/cvs heel erg
vertraagd is. Dus gaat alles in de omgeving van deze mensen waarschijnlijk al te snel, voor
zover ik dat kan beoordelen. Men leeft in een veel te snelle jachtige wereld, dus het voeren
van een normaal gesprek met de medemens wordt al een crime, een krant lezen is lastig.
Wat mensen ook vaak tegen me zeggen, is dat het volgen van de ondertiteling bij
televisiefilms niet te doen is enz. Dat zijn hele concrete hinderende, invaliderende gevolgen.
Als je tal van zulk soort cognitieve stoornissen hebt, en je hebt daar vervolgens allemaal last
van, dan kan het er weleens op uitdraaien dat je je studie niet meer kunt doen, je werk niet
meer kunt doen en je bijvoorbeeld thuis komt te zitten.
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Is het ook bekend of die cognitieve stoornissen blijvend zijn?
Daar is mij weinig over bekend. In ieder geval is aan de hand van wat ik heb het gelezen en
ook dagelijks zie duidelijk, dat veel patiënten met ME/cvs cognitieve stoornissen hebben. Die
twee dingen gaan sterk samen, zijn hoog gecorreleerd, sterk geassocieerd zoals wij dat
noemen. Maar wat de causale relatie is tussen beide, wat de kip is en wat het ei, is nogal
lastig te zeggen. Komen die cognitieve stoornissen mogelijk door ME/cvs, of is het andersom
en veroorzaken die cognitieve stoornissen de ME/cvs? Of is er nog een achterliggende,
onbekende, ontbrekende derde verklarende factor? Dat weten we niet.
Of ze blijvend zijn, weten we ook niet. Wat ik van de patiënten die ik gesproken heb hoor, is
dat enkelen van hen de cognitieve stoornissen zoals ik ze bij hen aantref al vijf of soms zelfs
tien jaar menen te herkennen. Dus dat zijn aanwijzingen voor het chronische, langdurig
bestaan ervan. Hoe het verloop zou zijn als er een adequate behandeling was, weten we
natuurlijk niet.
Is er vanuit uw vak ook behandeling voor die neuropsychologische stoornissen?
De vraag is of er vanuit de neuropsychologie behandelingsvormen zijn voor ME/cvs
patiënten. Ik zal een paar dingen noemen die ik doe en probeer, met de nadruk op probeer
moet ik eerlijk zeggen. Er bestaat op dit moment geen genezende behandeling voor ME/cvs.
Vanuit mijn vak geldt dat ook. Mijn vak is zelfs vrij nieuw op het gebied van ME/cvs en heeft
zich in eerste instantie vooral toegelegd op de diagnostiek, het onderzoeken van de mensen.
Ik kan een paar dingen noemen. Wat ik doe is het geven van psycho-educatie. Dat behelst
een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek, waarvan nadien de resultaten met de patiënt
worden besproken, zodat hij of zij de dingen leert kennen of herkennen of erkennen. En
daardoor misschien ook meer inzicht krijgt in de problemen die hij of zij heeft met
betrekking tot aandacht en eventueel het geheugen. Dat inzicht in die dingen is vast een
begin.
Maar ik weet vanuit mijn vak ook dat met een bepaald soort medicijnen hele specifieke
aandachtstoornissen zijn te verhelpen. Bij sommige van de patiënten met ME/cvs zien wij
specifieke aandachtstoornissen in de opmerkzaamheid. Misschien is dat met eventuele
medicatie te verhelpen. Dat weet ik niet, er is weinig literatuur over. Het is in ieder geval het
proberen waard. Ik weet ook dat er vanuit mijn vak digitale cognitieve trainingen zijn
ontwikkeld voor mensen met hersenletsel én cognitieve stoornissen, aandachtstoornissen.
Die zouden we ook kunnen proberen uit te testen bij mensen met ME/cvs. Misschien werkt
het, misschien niet, niemand die het weet.
Wat we ook nog zouden kunnen doen vanuit de neuropsychologie, is mensen bewuster
maken van hun eventuele cognitieve stoornissen en ze te leren ze te accepteren. En we
kunnen proberen een soort compenserende, ondersteunende behandeling aan te bieden.
Zodat we die zwakke plekken wat proberen te omzeilen en de andere kant wat proberen te
verstevigen.
Dat zijn zo in een notendop een paar van de dingen die ik daarover zou kunnen zeggen.
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Wetenschap voor Patiënten
College 26: Vraag en antwoord 4 oktober 2013
De dag na de uitzending van college 26 konden er via een chatkanaal vragen aan dr
Vollema worden gesteld. Vragen en antwoorden treft u hier.
V: Het verwerken van alle soorten indrukken (informatie, beelden, geluid, zelfs gedachten
enz.) kost, naar mijn ervaring, sinds het begin van de ziekte ineens héél veel energie, die er
vaak niet is. Daardoor moet een ME-patiënt zich vaak wel afsluiten voor die prikkels; anders
raak je totaal 'overbelast' en worden alle symptomen (uitputting, lichamelijke zwakte,
duizeligheid enz.) nog erger.
Wordt dit niet verward met bijvoorbeeld 'aandachtstoornissen'? Of is dit hetzelfde?
M. Vollema: Aandachtstoornissen zijn er in veel verschillende soorten, maar als de meest
eenvoudige taken zoals lezen al moeite kosten, dan zijn complexe taken veel en veel
moeilijker en uitputtender voor mensen met ME/cvs. Een deel van de mensen met ME/cvs
lijkt specifieke aandachtstoornissen te hebben, wat op verminderde alertheid lijkt.
V: Hoe komt het dat het niveau van het cognitief functioneren zo verschillend kan zijn over
de dag gezien? Van een periode van zeer goed tot uiterst slecht.
M. Vollema: Er is ook een verschil tussen hoe je het beleeft en hoe het objectief gaat met
cognitieve taken en dat loopt niet altijd synchroon. Hoe vermoeider hoe slechter de
informatieverwerking, maar mensen met ME/cvs kunnen, wanneer ze in goede doen zijn
(zich wat beter voelen aan het begin van de dag) objectief gezien vaak ook al anders
presteren op cognitieve taken dan mensen zonder ME/cvs.
V: Lijken er overeenkomsten (voor zover bekend) in de cognitieve klachten te zijn bij MS en
bij ME? (toch ook allebei neuro-immuunziekten?)
M. Vollema: Als er iets met ons brein aan de hand is (bv hersenschudding, whiplash, MS,
ME, enz.) dan zijn de reacties van het brein vaak universeel en gaat het op een soort
spaarstand, waardoor informatie trager wordt verwerkt, alles meer moeite kost en dingen
die eerst automatisch verliepen (bv typen en luisteren tegelijk) nu ineens met bewuste
inspanning verricht moeten worden; ja dus er zijn wel wat overeenkomsten.
V: Is die spaarstand waar u het over heeft neuro-chemisch te verklaren?
M. Vollema: Dat weet ik niet; ik ben psycholoog, geen biochemicus.
V: Hoe valt overprikkeling te verklaren? Dat iemand na drukte of geestelijke inspanning niet
tegen prikkels kan zoals licht en geluid?
M. Vollema: Overprikkeling kan ook komen doordat het brein niet meer zo goed als
voorheen informatie kan opnemen (minder en trager) waardoor ineens de wereld er anders
kan uitzien voor je.
V: Lezen op ooghoogte gaat redelijk goed, maar ik kan niet naar boven kijken, of naar
beneden (boek lezen). Net of er iets blokkeert in mijn achterhoofd. Ben wel aan 14 jaar ziek;
is hier nog iets aan te verbeteren; ook valt het op dat ik de volgorde van de letters verwissel
in een getypt woord.
M. Vollema: Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik niet weet of daar nog wat aan te
verbeteren valt. Klachten lijken op evenwichtsproblemen, als je letters verwisselt kan het
ook duiden op dyslexie-achtige verschijnselen
Copyright ME/cvs Vereniging

V: Bij mij gaat dit precies in curves; ik vraag me af of serotonine kan helpen?
M. Vollema: Van de serotonine weet ik het niet; maar er zijn wel een paar voorzichtige
positieve resultaten bekend bij patiënten met ME/cvs die methylphenidaat kregen (ritalin)
om zo hun aandacht te verbeteren.
V: U heeft het in uw college over medicatie. Welke medicijnen kunnen worden gebruikt om
cognitieve problemen te verminderen?
M. Vollema: We weten daar nog weinig van, maar de aandachtsproblemen van sommige
mensen met ME/cvs lijken opvallend veel op die van mensen met aandachttekortstoornis
zonder hyperactiviteit (ADD), en bij die groep zijn er enkele voorzichtige positieve
onderzoeksresultaten bekend. Het zou kunnen dat stimulantia iets helpen, dus ritalin,
concerta, medikinet ed. Maar is nog weinig over bekend bij ME/cvs.
V: Kan een virus dat chronisch aanwezig blijft (Epstein Barr) inwerken op ons neurologisch
systeem?
M. Vollema: Van Epstein Barr weet ik het niet.
V: Weet u of valganciclovir een middel kan zijn bij cognitieve problemen, of hoge dosering
b12?
M. Vollema: Weet ik echt niet (niemand waarschijnlijk) maar een andere ziekte met
aandachtsproblemen (ADHD) reageert (wetenschappelijk aangetoond) goed op ritalin,
omega-3 visolie, licht, rust en cognitieve training per computer (vooral de kinderen)
V: Is er een verband tussen verminderde bloedstroom naar de hersenen en slecht cognitief
functioneren?
M. Vollema: We weten nog zo weinig van oorzaken en behandelmogelijkheden bij ME/cvs
zoals jullie natuurlijk allemaal wel weten. Het zou kunnen dat de verminderde doorbloeding
van de hersenen aanleiding is tot een verminderd cognitief functioneren; andersom is echter
ook niet uit te sluiten. We weten wel dat ME/cvs gepaard kan gaan met chronische ernstige
cognitieve functiestoornissen, die het dagelijks leven ernstig kunnen invalideren.
V: Is er een test die de cognitieve problemen vast kan leggen en die het uwv ook accepteert?
M. Vollema: Een klinisch neuropsycholoog zoals ik en veel van mijn collega's onderzoeken
die mogelijke cognitieve problemen met een serie van genormeerde en gevalideerde tests
(goedgekeurd door onze beroepsvereniging het NIP) en die uitslagen spreken dan voor zich
zelf, net als een bloeddrukmeter en een hersenscan. Ik neem aan dat het UWV dergelijke
objectieve gegevens (waar bij de patiënten als geheel vaak ook nog een patroon in zit) zeer
serieus neemt.
V: Het UWV zal ze serieus nemen, maar ze classificeren als psychische klachten. Dat is nu
juist de crux. Als die neurochemisch te duiden zouden zijn, dan waren we een reuzenstap
verder in NL. Denkt u die richting uit te gaan zoeken?
M. Vollema: Er is veel voorlichting nodig richting het UWV bv over wat cognitieve
stoornissen zijn; dat is weliswaar te rubriceren als neuropsychologisch en dat is nou net de
reactie van de hersenen, maar dat wil niet zeggen dat het een psychisch probleem is en
verder niks; de cognitieve stoornissen zijn een onderdeel van de keten van klachten en
symptomen bij ME/cvs waarvan de oorzaken nog onopgehelderd zijn.
V: Is daar al een begin mee gemaakt, met die voorlichting van het UWV? En belangrijker
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nog, wordt er daar iets mee gedaan? En zijn er meer artsen zoals u die aan de weg willen
timmeren om ME uit de psychische hoek te krijgen?
M. Vollema: Ik ben geen arts, ik ben psycholoog. Ik heb soms contact met het UWV en leg ze
dan uit wat cognitieve stoornissen zijn en dat die onderdeel zijn van het veel bredere
symptomencomplex van ME/cvs. ME/cvs heeft heel veel uitingsverschijnselen, ook
(neuro)psychologische, maar die zijn de oorzaak waarschijnlijk niet.
V: En vragen ze dan verder wat dat bredere symptomencomplex is en hoe dat veroorzaakt
wordt?
M. Vollema: Soms wel en soms niet; wij als neuropsychologen kunnen vaak ook aantonen
dat de cognitieve stoornissen chronisch zijn en vaak al net zo lang spelen als de
vermoeidheid.
V: Cognitieve training op de computer, hoe kom ik daar aan?
M. Vollema: Cognitieve training op de computer is een ontwikkeling van de laatste jaren bij
veel aandoeningen waarbij concentratie- en geheugenproblemen een rol spelen. Dus veel is
er nog niet bekend, wel dat het waarschijnlijk effectief is bij kinderen met adhd. Het is zeer
de moeite waard omdat ook bij ME/cvs uit te proberen. COGMED is zo'n programma voor
kinderen en volwassen met ad(h)d.
V: Wanneer je ondanks je toch een niet al te beste dag toch iets onderneemt en op een
gegeven moment hyper wordt, heeft dit met het brein te maken. Is hier een verklaring voor?
M. Vollema: Hyper kan inderdaad een overprikkeling zijn na een dag met te veel prikkels
voor een kwetsbaar brein; komt ook veel voor bij adhd (‘s avonds drukker dan ‘s morgens).
V: Wat verklaart dat, wanneer je overdag teveel prikkels hebt gehad, je ‘s nachts niet kan
slapen. Dat je doodmoe, maar klaarwakker bent.
M. Vollema: Volgens mij willen we als mens alle dingen die overdag zijn gebeurd netjes en
goed verwerken. ‘Finish your business’ geeft een goed en opgeruimd gevoel; als je
hersenfunctie trager is, lukt dat minder dan je wilt en gewend bent en gaat dat vaak ‘s
avonds nog door; als je er ook bij gaat piekeren dan wordt het nog moeilijker om te gaan
slapen.
V: Van piekeren is geen sprake, wel dat alles in een soort overdrive staat, en je daardoor
onmogelijk kunt slapen.
M. Vollema: Die overdrive kan komen doordat er veel onaf-materiaal te verwerken valt; bij
ME/cvs kan de informatieverwerkingscapaciteit kleiner zijn en het tempo trager waardoor
info misschien wel gesignaleerd wordt op onbewuster niveau maar niet actief verwerkt en
opgeslagen wordt in het geheugen. Iets moet goed gezien worden, wil het opgenomen
worden in het geheugen. In tijden van stress slapen mensen ook slechter doordat er nog
veel te verwerken en op te slaan valt.
V: U noemt het CVS, maar onder de diagnose CVS vallen heel veel aandoeningen die
chronische vermoeidheid als klacht hebben. Is het niet nodig om dit uit te splitsen en elke
aandoening zijn eigen onderzoeken en behandelingen te laten krijgen?
M. Vollema: Ik denk dat u daar gelijk heeft. De heterogeniteit van CVS is mij duidelijk en er
bestaan wetenschappelijke en statistische manieren om daarin te zoeken naar meer
homogeniteit (subtypen bv). Ik weet niet precies of dat al wel eens is toegepast bij ME/cvs.
In het gebied waarin ik ook werk is dat vaak toegepast.
V: Overal ter wereld is samenwerking met andere disciplines.
M. Vollema: Multidisciplinaire samenwerking in onderzoek en behandeling is zeer gewenst.
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Wetenschap voor Patiënten
College 27: ME/cvs en orthostatische intolerantie
Alle teksten in het kader van het project Wetenschap voor Patiënten mogen worden verspreid, doch alleen onder de
uitdrukkelijke bronvermelding: ME/cvs Vereniging, www.me-cvsvereniging.nl

Webcollege van prof. dr. F. Visser, uitgezonden op 17 oktober 2013
In dit college wil ik aandacht besteden aan de klachten en de verschijnselen bij orthostatische
intolerantie.
Dat is een heel ingewikkeld uit het Grieks afkomstig woord, maar het betekent niets anders
dan dat je niet goed kunt staan en daarbij klachten krijgt.
Om met een vraag aan ME/cvs patiënten te beginnen: heeft u er ook zo'n hekel aan om in de
rij voor de kassa te staan? Nou, ik wel, want ik kies bijvoorbeeld altijd de verkeerde rij. ME/cvs
patiënten kiezen misschien niet alleen de verkeerde rij, maar kunnen daarbij ook nog een
scala aan klachten hebben. zoals duizeligheid, misselijkheid, transpireren, pijn op de borst,
kortademigheid, enzovoorts.
Al deze klachten, die ook weer typisch zijn voor een houding of verandering van houding,
worden samen orthostatische intolerantie genoemd.
Wat zijn de klachten bij orthostatische intolerantie?
Het kan dus zijn dat patiënten niet alleen klachten hebben als duizeligheid of een licht gevoel
in het hoofd, maar ook een gevoel van spierzwakte, vermindering van zicht, pijn in de nek en
schouders, wat een heel karakteristiek verschijnsel is, dat het kapstok-fenomeen of
klerenhanger-fenomeen wordt genoemd. Patiënten kunnen ook kortademigheidsklachten
krijgen - denk aan het college 21 over kortademigheid - ze kunnen misselijk worden, de huid
kan gaan tintelen en zelfs verkleuren, ze kunnen hartkloppingen krijgen- zie het college over
POTS, de vermoeidheid kan toenemen, ze kunnen gaan transpireren, gehoorstoornissen
krijgen, pijn op de borst hebben, pijn laag in de rug, koude handen, hoofdpijn, druk op de
borst. Kortom er zijn een gigantisch aantal klachten die we in verband kunnen brengen met
orthostatische intolerantie.
Hoe ontstaat orthostatische intolerantie?
Hoe ontstaat orthostatische intolerantie?
Als u mijn college heeft gevolgd over de doorstroming van de hersenen, zult u misschien
vermoeden dat orthostatische intolerantie feitelijk iets te maken heeft met de doorstroming
van de hersenen. Ik heb patiënten die wél en geen klachten kregen tijdens de kanteltafeltest
met elkaar vergeleken voor wat betreft de doorstroming van de hersenen. Het kwam erop
neer dat bij patiënten met klachten door orthostatische intolerantie de bloedstroom naar de
hersenen veel meer afnam dan bij patiënten die geen klachten hadden. Oftewel, de
orthostatische intolerantie houdt verband met de doorstroming van de hersenen. Daar
hadden we het in het vorige college ook al over.
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Die doorstroming van de hersenen kan op veel plaatsen verminderd zijn. Daarom denk ik ook
dat de verscheidenheid aan klachten en verschijnselen te maken heeft met de verminderde
doorstroming van de hersendelen.
Iets wat ik nog niet genoemd heb en wat heel karakteristiek is, is dat mensen op een gegeven
moment niet kunnen staan tijdens het douchen. Dat komt uitsluitend doordat tijdens het
douchen de huid warm wordt en er meer bloed naar de huid gaat. Op dat moment gaat dat
waarschijnlijk ten koste van de doorstroming van het hoofd. Dat zijn typische klachten die
passen in het kader van de orthostatische intolerantie.
Wat valt er aan deze klachten te doen?
Wat valt er aan de klachten te doen? Zoals ik al eerder heb gezegd, is op dit moment de
doorstroming van de hersenen niet met medicamenten te beïnvloeden. Het allerbelangrijkste
is de herkenning van klachten, omdat als de klachten erger worden, dat wel eens tot gevolg
kan hebben dat iemand flauwvalt. Daarnaast is voldoende drinken ook al eerder genoemd.
Het voorkomen van ondervulling van het lichaam is belangrijk.
Tenslotte zijn er nu toch tekenen dat sportcompressiekousen mogelijk de klachten van
orthostatische intolerantie wat kunnen verbeteren. Helemaal uitgekristalliseerd is dat echter
op dit moment nog niet, maar dat is zeker wel een poging waard.
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Wetenschap voor Patiënten
College 27: Vraag en antwoord
Op 8 november konden er via een chatkanaal vragen aan prof. Visser worden gesteld over
orthostatische intolerantie. Vragen en antwoorden treft u hier.
V: Heeft benauwdheid, het gevoel dat je weinig lucht binnenkrijgt, ook te maken met
orthostatische intolerantie? En kan dit ook voorkomen als je zit?
FC Visser: Dat kan zeker te maken hebben met orthostatische klachten, tenminste als het te
maken heeft met rechtop staan. Dat kan ook bij zitten, met name als het wat langer duurt.
V: Heeft ‘brainfog’ ook te maken met de bloeddoorstroming?
FC Visser: Tja dat is een hele goede. Ik kom net terug van een congres in Venetië en daar
wordt dat wel in verband gebracht met de bloeddoorstroming. Dat een lagere doorstroming
namelijk meer brainfog en cognitieve functiestoornissen geeft.
V: Wanneer je een verminderde bloeddoorstroming hebt , zou je zeggen dat het lichaam
minder zuurstof krijgt. Maar als je dit gaat meten met zo'n klem op je vinger dat is dat
percentage goed. Hoe zit dat?
FC Visser: Met de klem op je vingers meet je alleen het percentage bloed dat verzadigd is met
zuurstof, dus niet de doorstroming.
V: Ziet u zelf het verband tussen een lagere doorstroming en meer cognitieve stoornissen?
FC Visser: Dat is nou precies waar we op zoek naar zijn, maar ik heb nog te weinig gegevens
hierover.
V: De orthostatische intolerantie heeft ook te maken met de doorstroming naar de hersenen,
maar heeft hij ook invloed op de bloeddruk?
FC Visser: De orthostatische intolerantie wil zeggen dat je niet tegen staan etc kunt. Het is het
gevolg van de verminderde bloeddoorstroming.
V: Met epo wordt laag bloedvolume verhoogt, sporters hebben meer bloed, het verhoogt de
rode bloedcellen en het bloedvolume. Zou zoiets ons kunnen helpen? Epo is heel kostbaar, is
er niet iets soortgelijks?
FC Visser: Ja, epo.. daar was al eerder aan gedacht. Ik meen dat dit al eerder onderzocht is
geweest met negatieve resultaten.
V: Heeft extreem bloedverlies wegens "overgangsperikelen" bij vrouwen ook invloed op de
klachten bij orthostatische intolerantie?
FC Visser: Uiteraard heeft bloedverlies ermee te maken: dat maakt het alleen nog maar erger.
V: In het webcollege vertelt u dat pijn in de onderrug veroorzaakt kan worden door
orthostatische intolerantie. Waar komt die pijn dan vandaan?
FC Visser: Ik was hier (de lage rugklachten)ook verbaasd over, maar volgens de officiële
richtlijnen kan dit erbij horen. Ik hoor het in ieder geval weinig.
V: Is het voor u voorspelbaar waartoe iemand in staat is; bv iemand met 10% verminderde
bloedstroom naar het hoofd kan nog redelijk functioneren, iemand met 20% is half
bedlegerig, duizelig, enz. en iemand met 30% is totaal bedlegerig?
FC Visser: Dat durf ik op dit moment nog niet te zeggen. Doorstroming is een punt maar ook
belangrijk is hoeveel zuurstof uit het bloed wordt onttrokken; dat kan heel wat compenseren.
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V: Heeft orthostatische intolerantie invloed op de temperatuurregeling van je lichaam, of
staat dit los van elkaar?
FC Visser: Ik weet dat niet goed, maar intuïtief denk ik van wel.
V: Als wij met het onderlichaam wat hoger zouden liggen is dat beter?
FC Visser: Als je ligt, is het effect van de zwaartekracht verdwenen. Ik denk niet dat het
uitmaakt hoe je ligt.
V: Is het meetbaar hoeveel zuurstof er in verticale positie bij een verminderde
bloeddoorstroom nog naar de hersenen gaat?
FC Visser: Uiteraard is dat meetbaar. Bijvoorbeeld met katheters in de aan- en afvoerende
aderen/slagaderen naar en van de hersenen.
V: Is extra zoutinname nu wel of niet aan te raden om de klachten te verminderen?
FC Visser: Zout is altijd te proberen, maar helaas werkt dat maar bij weinigen.
V: U doet veel schildklieronderzoek momenteel. Wat is de gedachte daarachter?
FC Visser: De gedachte achter het schildklier onderzoek is, dat ik teveel afwijkingen hoor van
de schildklier bij ME en familie van patiënten. Het lijkt erop dat de afbraak van het hormoon
zelf ook verstoord is. En omdat het schildklierhormoon heel belangrijk is voor elke cel, zou dat
misschien bijdragen aan de klachten.
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