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Bijzonder inspirerend
Tijdens het maken van een Lees ME komen 
bijzondere mensen met ontroerende ervaringen 
tevoorschijn. Keer op keer blijken zij uit hun ziekte 
uiteindelijk iets positiefs en/of inspirerends te halen 
en delen dat met ons. Dat alleen al is te prijzen, want 
het is dapper om uit je anonimiteit te komen. Zonder 
deze kracht zou er geen Lees ME zijn. In dit nummer 
zetten wij Marian en Maria – twee bijzondere 
vrouwen – in de hoofdrol.

Nadat we de roman 'Beet' hadden gelezen en een 
recensie hadden gemaakt, waren we benieuwd naar 
de vrouw achter dit intrigerende boek. Het interview 
met Sietske Scholten geeft een kijk in haar bewogen 
leven en haar kijk op een chronische ziekte. “Het 
leven draait om loslaten”, zegt ze.
Gertien is zo dapper geweest om een selfie van 
zichzelf te sturen en wint daarmee het boek 'Beet'.

Onze columnist Floor is in augustus getrouwd. Ook 
zo'n dappere vrouw die deze keer wel een hele 
bijzondere kijk op zichzelf heeft. Monique komt met 
een diagnostische introspectie en Nora maakt een 
bijzondere reis waarbij het voelt alsof je meereist. 
Doris ziet een oase in de woestijn.

Het zijn de belevenissen van al deze vrouwen die de 
sfeer van deze Lees ME bepalen en waardoor het 
kleurrijke voorblad ontstond, met voor iedereen een 

eigen paraplu om onder te schuilen als de 'neerslag' 
soms te heftig wordt.

Rondom de formele ontwikkelingen leek het de 
afgelopen maanden rustig in ME-land. Maar vlak 
tegen het verschijnen van dit nummer ontstond er 
onweer rondom de aangekondigde nieuwe Engelse 
richtlijnen die door de National Instituut of Health 
and Care (NICE) opgesteld zijn. Er werd een 
publicatiepauze ingelast. Daardoor wordt tevens 
vertraging verwacht bij de nieuwe Nederlandse 
richtlijn waar het Zorginstituut Nederland aan werkt. 
Uitstel is een tegenvaller.  Protest is aangetekend. 
“De nood is hoog. De ziekte ME heeft helaas geen 
pauzeknop”, zegt het bestuur.

Bij het verschijnen van deze en de vorige Lees ME is 
vertraging ontstaan. Dit komt voornamelijk door 
onderbezetting. Wij zoeken dan ook dringend een 
(hoofd)redacteur en hulp bij de Tips en ME-
denkertjes. Het klinkt gewichtig en veel, maar dat 
valt echt mee. Wij zoeken vooral mensen die voor 
lange tijd samen met ons verder willen gaan, en 
samen met jou kijken we wat en hoeveel je aankunt.  
Laat gerust van je horen en doe mee. Wij wachten 
op jou en helpen je op de rit.

Hopelijk tot snel,
Ellen en Gea
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Diagnose&keuring

Tips & Me-denkertjes

Helaas deze keer weer geen 
rubriek met Tips. Door 
onderbezetting van de redactie 
lukt het niet om leuke, lekkere, 
nieuwe en/of interessante weetjes 
bij jullie onder de aandacht te 
brengen.

Daarom is de redactie op zoek 
naar mensen die willen helpen om 
tips te verzamelen.

Voel je hier iets voor, of wil je er 
meer over lezen?
Kijk dan bij de ME-denkertjes op 
pagina 18.
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Gedicht Doris                     9
Met ‘Nowhere land’ weet Doris de lezer ook nu 
weer te raken.

Boekbespreking                     14
‘Beet’ wordt besproken door Gea Kuipers en is 
de aanleiding voor het interview met de auteur.

ME in beeld                      27
Voor haar opleiding tot fotograaf zette Sandra 
van Helvoirt haar partner met ME centraal. 
Twee bijzondere foto’s van Sandra mochten we 
plaatsen.
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sprokkelnieuws

Op initiatief van het 
Zorginstituut Nederland wordt 
gewerkt aan een nieuwe 
medische richtlijn voor 
ME/CVS. Maar doordat er een 
pauze is bij NICE loopt deze 
richtlijn nu de nodige 
vertraging op.

15
interview
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Hoe gaat het met jou?

Sinds de pandemie is de wereld veranderd en is veel op zijn kop gezet. 
Maar jouw ME bleef! Misschien werd je extra geprikkeld door de lockdown, of juist minder. Het was hoe 
dan ook een vreemd jaar.
En nu? Hoe sta je nu in het leven na alle commotie en in het nieuwe normaal?
Hoe kijk je naar de toekomst?

Heb jij een ervaring, of een visie die je schriftelijk met de lezers van Lees ME zou willen delen? Laat het 

ons weten en stuur  binnen 10 dagen alvast een korte reactie naar leesme@me-cvsvereniging.nl en 
wellicht staat jouw verhaal in het volgende nummer.

De redactie maakt een selectie van de inzendingen.

Een zo goed mogelijke gezondheid, meer biomedisch onderzoek naar ME, het 

vinden van hét medicijn tegen de ziekte; het is een greep uit de wensen die we 

als ME-patiënten elkaar ieder jaar weer gunnen. Vaak wil je elkaar nog veel meer 

toewensen, maar hoe verpak je dat nou een beetje origineel?

Wij, Ellen en Gea van de redactie, geven een voorzet. We hebben drie titels in 

een wens verpakt.

Boek 'Een theewinkel vol geluk' van Manuela Inusa: “Ik stond in een theewinkel 

vol geluk en schonk meteen het grootste glas vol voor jou.”

Lied 'The Sound of Silence' van Simon & Garfunkel: “If the sound of silence is all 

you can bear, come lay with me and I hold you in my arms.”

Film 'Tuintje in mijn hart': “Ik heb een tuintje in mijn hart en jij mag elke dag 

bloemen komen plukken.

Wij zouden het erg leuk vinden als jij één of meer wensen met een titel bedenkt 

om je lotgenoten voor 2022 een hart onder de riem te steken. Doe je mee? Stuur 

dan een mail naar leesme@me-cvsvereniging.nl met daarin de titel van het boek, 

de film/serie of het lied, en natuurlijk je wens.

Wij zorgen dat alle wensen in het decembernummer komen te staan. Wij wensen 

je alvast veel plezier!

Je favoriete titel in een wens



ME-dedelingen

Helpen?

Binnen de ME/cvs Vereniging zijn er naast de bestuurstaken allerlei andere taken waarvoor mensen nodig zijn. 
Dat zijn zowel grote als kleine taken. In een vereniging als de onze moeten we het samen doen, voor én door de 
leden. Wilt en kunt u een steentje bijdragen aan een bloeiende vereniging?
De ME/cvs Vereniging draait volledig op vrijwilligers, die naar eigen kunnen een bijdrage leveren. Wilt u ook de 
handen uit de mouwen steken? Alle hulp is welkom!

Op dit moment zijn wij op zoek naar invulling van de volgende functies:

Æ Hoofdredacteur: Voor ons verenigingsblad Lees ME zijn wij op zoek naar een collega met 
hoofdredacteurskwaliteiten om het team te versterken. Bekijk hier het profiel: 
www.me-cvsvereniging.nl/nieuws/hoofdredacteur-gezocht

Æ Vrijwilligerscoördinator: Als coördinator ben je aanspreekpunt voor onze vrijwilligers en kijk je of nieuwe 
vrijwilligers  te matchen zijn met de verschillende taken.
Bekijk het profiel op:  www.me-cvsvereniging.nl/vacatures

Æ Fondsenwervers: We hebben vaak goede ideeën voor projecten, maar zijn slecht op de hoogte van waar je 
allemaal geld voor kunt aanvragen om ze ook uit te voeren.

Æ PR/marketing/communicatiemedewerker: reclamecampagnes, publieke acties, en dergelijke om de ziekte 
bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.

Æ Gespreksleider online lotgenotenbijeenkomsten. Voor lotgenotencontact via zoom (zes tot acht deelnemers) 
zijn wij op zoek naar gespreksleiders. Heb je al ervaring dan is dat heel fijn, maar ook mensen zonder 
ervaring kunnen reageren.

Æ Vrijwilligers voor werkgroep (zeer) ernstige ME. Taak van deze werkgroep zal zijn om uit te zoeken hoe wij 
(zeer) ernstig zieke ME-patiënten kunnen bereiken en helpen.

Op de website staat wat meer uitleg over de vacatures: www.me-cvsvereniging.nl/vacatures

Ook zijn er regelmatig verschillende kleine administratieve taken en taken op locatie als er een actie, 
lotgenotendag, of bijeenkomst wordt gehouden.

Heeft u interesse voor één van deze taken, of 
wilt u graag meer weten, neem dan contact op 
via vrijwilligers@me-cvsvereniging.nl

Liever telefonisch contact? Mail dan uw 
telefoonnummer en dag/tijd waarop u 
teruggebeld wilt worden. Ook als u iets voor 
ons denkt te kunnen betekenen wat niet op de 
lijst staat, horen wij het graag van u.

Er is van alles te doen
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ME-infolijn
Voor vragen over ME en alles dat daarmee te 
maken heeft, kunt u terecht bij de ME-infolijn.
Deze is bereikbaar op maandag van 19.00 tot 
20.00 uur en op donderdag van 11.00 tot 13.00 
uur, telefoon: 06-28434132.
Heeft u een positieve (of negatieve) ervaring met 
een behandelaar? Meld dit ook bij de ME-infolijn, 
u helpt zo mee een databank op te bouwen van 
artsen die ME serieus nemen.
Stelt u uw vragen liever schriftelijk? Dan kunt u 
mailen naar infolijn@me-cvsvereniging.nl of een 
brief sturen naar het postadres van de ME/cvs 
Vereniging.

Wetenschap voor Patiënten
U kunt alle uitzendingen die in het verleden zijn 
gemaakt voor Wetenschap voor Patiënten 
terugkijken via: 
www.youtube.com/user/WetenschapvMEcvsVer

Webshop
Neem ook eens een kijkje in onze webshop:  
https://mecvsvereniging.myonline.store
Je kunt hier bijvoorbeeld de drie Lees ME's van 
vorig jaar nog bestellen, samen voor 12,50 euro,
of losse exemplaren van de Lees ME. De 
Internationale Consensus Criteria met de 
bijbehorende ICPrimer worden ook vaak besteld, 
die zijn samen 10 euro.

Nieuwe website: bijna klaar! 

De nieuwe website van de ME/cvs Vereniging is nu echt bijna klaar! 
Alle teksten zijn opnieuw geschreven. De website is nu veel overzichtelijker geworden. 
De artikelen die we plaatsen verdwijnen niet naar beneden zoals bij de oude Wordpress-website het geval was. 
Het is ook veel makkelijker om te zoeken op deze website.

De grootste verandering voor onze leden is onze nieuwe ledenomgeving die is gekoppeld aan onze website. Je 
kunt hier nu zelf je gegevens en je voorkeuren aanpassen, bijvoorbeeld of je de Lees ME digitaal wilt ontvangen of 
een papieren Lees ME in je brievenbus thuis, of dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen, enzovoort.

Je kunt artikelen die je interessant vindt nu opslaan om later te lezen in je eigen ledenomgeving
Zowel de Lees ME als de nieuwsbrief kunnen leden hier straks vinden.
We kunnen er ook handige folders beschikbaar maken voor onze leden.

Nog heel even geduld! Binnenkort meer! 

Lotgenotencontact
De ME/cvs Vereniging heeft verschillende 
mogelijkheden voor haar leden om in contact te 
komen met lotgenoten. Zo houden wij elke vier tot 
zes weken een online lotgenotenbijeenkomst via 
Zoom met steeds wisselende thema's. Om 
iedereen voldoende aan het woord te laten 
bestaan de groepen uit maximaal acht personen. 
Zodra nieuwe datums bekend zijn, zullen deze 
bekendgemaakt worden via de nieuwsbrief of 
mailing.

VoorMekaartjes
Ons VoorMEkaartjes-project bestaat al jaren. 
Hierbij word je, als je je hebt aangemeld, gematcht 
met een of meerdere personen waar je regelmatig 
een kaartje naar stuurt en/of van ontvangt. Een 
leuke manier om contacten met anderen te 
krijgen, en wie wordt er niet blij van een kaartje.
Kijk voor meer informatie op: www.me-
cvsvereniging.nl/voor-me-kaartjes

De Kerst VoorMEkaartjes gaat ook dit jaar weer 
door. Wat is er nu leuker dan MEde-patiënten te 
verblijden of zelf verrast te worden met een leuk 
kerstkaartje. Meer hierover in de nieuwsbrief van 
oktober.
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Komkommerpauzeren

Traditioneel is de maand augustus de 
komkommertijd. De meeste activiteiten liggen 
stil, velen vieren elders vakantie en er is 

weinig nieuws te melden. Dus vullen de media de 
leemtes op met verhalen als dat van het monster van 
Loch Ness en worden kleinere gebeurtenissen breder 
uitgemeten. 

Een pauze houden, betekent even stoppen met wat 
je aan het doen was. Ook voor bestuur en andere 
vrijwilligers een periode van rust nemen, pas op de 
plaats, terugkijken en vooruitkijken. Pauzeren kan 
echter ook iets anders betekenen: gepauzeerd 
worden, gestopt worden in wat je aan het doen was. 

Terwijl de Tweede Kamer op zomerreces was en ook 
de andere vergaderingen tijdelijk even stil lagen, was 
het in het Verenigd Koninkrijk echter niet echt rustig 
op het gebied van ME.

Waar de definitieve versie van de lang verwachte 
NICE-richtlijn voor ME/cvs zou worden gepubliceerd, 
werd een dag daarvoor de publicatie gepauzeerd. Dit 
nadat er door beroepsverenigingen van medici was 
aangegeven dat men bezwaar maakte tegen het 
aanpassen van de adviezen rond Cognitieve 

Gedragstherapie en Graded Exercise Therapie. Geen 
draagvlak voor de NICE-richtlijn zou mogelijk kunnen 
betekenen dat deze adviezen in de praktijk niet 
zouden worden toegepast. Er volgde een breed 
protest onder patiëntenorganisaties en 
behandelaars. 

Waar dit zal eindigen, weten wij natuurlijk niet, maar 
we volgen het met belangstelling. Ook in Nederland 
blijven wij (op meerdere terreinen) in gesprek. 

Ook de Nederlandse Richtlijn loopt mogelijk 
vertraging op. Wij hopen als bestuur dat zeer 
binnenkort de bel zal klinken die het einde van de 
pauzes aangeeft! Daarbij doen wij samen met de 
Steungroep en de Stichting een dringend beroep op 
de betrokken Nederlandse artsenorganisaties om 
medeverantwoordelijkheid te nemen voor het tot 
stand brengen van deze richtlijn, die voor de 
patiënten zo belangrijk is. 

'De nood is hoog. De ziekte ME heeft helaas geen 
pauzeknop.'

Namens jullie bestuur,
Carolien van Leijen



Vacature
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Heb jij hoofdredacteurskwaliteiten?

Dan zoeken wij jou!

De redactie van Lees ME is op zoek naar een collega met hoofdredacteurskwaliteiten om het team te versterken. 
Wij zoeken geen uitgesproken leider, omdat binnen onze kleine redactie veel taken overlappen en wij Lees ME 
gezamenlijk maken.
Wel is de hoofdredacteur het aanspreekpunt en de eindverantwoordelijke voor Lees ME en onderhoudt diegene 
het contact met het bestuur.

Gezamenlijke taken zijn:
è meedenken over de inhoud van toekomstige nummers en het uitvoeren van bijbehorende taken
è meebeslissen over en uitwerken van rubrieken en thema's
è research plegen voor thema's
è meedenken over interviewvragen
è de kwaliteit van Lees ME bewaken en zorgen voor evenwicht tussen de artikelen
è contact onderhouden met een deel van de externen, zoals auteurs en redactie-ondersteuners 

Minimale praktische vereisten:
ü goede beheersing van de Nederlandse taal
ü eindredactionele vaardigheden
ü handigheid met de computer, met name Word en Dropbox
ü lid of partnerlid van de ME/cvs Vereniging zijn, of bereid zijn dit te worden
ü onderschrijven van de biomedische uitgangspunten van de vereniging
ü goede bekendheid met wat er speelt binnen de vereniging, of bereid dit te leren
ü goede bekendheid met wat er speelt op het gebied van medische ontwikkelingen en gevoeligheden rondom 

ME

Overige belangrijke zaken:
Ÿ de functie is vrijwillig niet vrijblijvend
Ÿ creativiteit in denken en doen, wordt gewenst
Ÿ het is mogelijk om relevante cursussen online te volgen bij PGO-support.

Herken je je in deze kwaliteiten en spreken de taken je aan? Mail dan naar de redactie van Lees ME: leesme@me-
cvsvereniging.nl



Donateurschap
- geen stemrecht
- inclusief Lees ME
- kosten per kalenderjaar € 25,-

Jeugdlidmaatschap
- voor leden tot 30 jaar
- inclusief Lees ME
- kosten per kalenderjaar €17,50
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ME/cvs Vereniging

Achtergrond en activiteiten

Oprichting
De ME/cvs Vereniging is een 
vereniging van en voor ME/cvs-
patiënten en als zodanig erkend 
door de overheid. De vereniging 
werd op 15 april 2005 opgericht en 
is statutair gevestigd in Amersfoort. 

Belangenbehartiging
Als belangenbehartiger is en wil de 
ME/cvs Vereniging een warm pleit-
bezorger zijn voor het recht van 
patiënten om voor zichzelf op te 
komen en om hun ervaring en 
kennis in te brengen. 
Wij gaan daarbij uit van de bio-
medische ME-benadering, zoals 
deze is opgesteld in de interna-
tionale consensus criteria van juli 
2011, namelijk: Myalgische ence-

falomyelitis (ME) is een complexe 
ziekte, waarbij een fundamentele 
ontregeling van het centrale 
zenuwstelsel en het immuun-
systeem optreedt. Daarnaast is er 
een verstoring van de energie-
stofwisseling in de cel en in het 
ionentransport, en zijn er
afwijkingen aan het hart- en bloed-
vatenstelsel.

Waarom een verenigingsvorm?
De ME/cvs Vereniging is niet alleen 
een vereniging voor patiënten, 
maar ook van patiënten. Dat is de 
reden waarom de verenigingsvorm 
is gekozen. Bij een stichting of fonds 
bepaalt het bestuur het beleid, bij 
een vereniging bepalen de leden en 
voert het bestuur dat uit. 

Via de ME/cvs Vereniging kunnen 
we als patiënten zelf onze stem 
laten horen, in plaats van dat 
anderen voor ons bepalen wat wij 
vinden.

Activiteiten
Een belangrijk element binnen de 
ME/cvs Vereniging is het onder-
houden en verstevigen van het 
onderlinge contact met en tussen 
de leden, en het verspreiden van 
kennis. Daarnaast worden con-
tacten onderhouden met over-
heidsinstanties en andere maat-
schappelijke organisaties. En wor-
den er bijeenkomsten en congres-
sen georganiseerd. Verder is de 
ME/cvs Vereniging actief op Face-
book en Twitter.

WAT DOET DE ME/CVS VERENIGING?

Lid worden van de ME/cvs Vereniging biedt een aantal voordelen
¯een stem in de organisatie
¯het verenigingstijdschrift Lees ME  ontvangen
¯op de hoogte gehouden worden van nieuws via het nieuwsbulletin
¯korting bij De Roode Roos en VitAdvice

De ME/cvs Vereniging kent een aantal vormen van lidmaatschap.

Leden in het buitenland betalen een toeslag van €7,50 per kalenderjaar.
Aanmelden kan via www.me-cvsvereniging.nl/lid-worden

Standaard lidmaatschap
- inclusief Lees ME
- kosten per kalenderjaar €25,-

Partnerlidmaatschap
- voor inwonende partner/familieleden
- Lees ME ontvangt alleen het hoofdlid
- kosten per kalenderjaar €5,-

Opzegging
Opzeggen van het lidmaatschap kunt u schriftelijk doen bij de ledenadministratie, tot uiterlijk vier weken voor het 
einde van het verenigingsjaar, dat gelijk loopt met het kalenderjaar. Ook als u eerder in het jaar opzegt, blijft u 
contributie voor het lopende jaar verschuldigd. U behoudt tevens het recht op toezending van de resterende Lees 
ME's die in het jaar van opzegging zullen verschijnen. (Wet van Dam)
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