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Het universum van slag

ja, ik weet niet hoe ik het anders moet duiden, Twant overal is het crisis. Tijdelijk ook bij de 
redactie, zoals je misschien middels onze 

noodoproepen hebt kunnen lezen. Maar als het 
water aan de lippen staat, is de redding vaak nabij. 
Zo mogen wij Mischa en Devon welkom heten, die 
ons met redactietaken gaan helpen. En Ingeborg en 
Marlies gaan vanaf het decembernummer de 
vormgeving van Lees ME voor hun rekening nemen. 
Dat betekent dan wel dat wij helaas van Gea afscheid 
gaan nemen. Gelukkig is dat nog niet zo ver.

Wat wel al een feit is, is dat je in deze Lees ME de 
laatste column van Floor aantreft. Floor is er al vanaf 
het begin bij, dus dat was even schrikken. Ze gaat 
zich op andere dingen toeleggen. Daar wensen wij 
haar heel veel succes mee. En we bedanken haar 
natuurlijk voor de vele columns in haar zeer 
herkenbare stijl, die door de lezers enorm 
gewaardeerd werden.

Het was de afgelopen maanden voor ons dus vallen, 
opstaan en weer verder gaan. Herkenbaar, toch? 
Niets nieuws voor ons. Maar hoe doe je dat, keer op 
keer? Door moed te houden, zeggen ze. Maar dat is 
niet genoeg. Je moet ook een beetje geluk hebben 
en je voelsprieten uitzetten. Creatief zijn en creatief 
denken. In ons geval komt er ook een dosis 
aansporen, humor en elkaar aanvoelen bij. We zijn 
ten slotte een hecht team, klein ja, maar echt wel 

een team. En we hebben geweldige little helpers, die 
onzichtbaar zijn. 

De meeste energie en inspiratie halen wij uit onze 
auteurs die ons na jaren nog steeds verrassen en 
ontroeren. Wij stellen voor: Toet, die een ernstige 
vorm van ME heeft. Zij heeft een olifantenhuid 
moeten ontwikkelen.
Onze jongste deelnemer schreef een prachtig 
gedicht. We leren Anouk en Kitty  kennen. En onze 
voorzitter Ramon Kemperman staat 'In the spotlight'.

Door alle ups&downs hebben wij het 
voorjaarsnummer over moeten slaan.
Voor je zie je het zomernummer. Het 
decembernummer – nieuwe stijl - gaat snel in de 
steigers, in samenwerking met al onze nieuwe 
aanwinsten.

Veranderingen zijn onvermijdelijk in het 
sterrenstelsel. Die schrikken ons ook niet af. Wel 
merken wij dat door alle crises er maar weinig 
wetenschappelijke en politieke vooruitgang omtrent 
ME-herstel en -behandeling is. Long Covid krijgt 
meer aandacht. Daar lijkt opnieuw de oorsprong van 
het ME-wiel te worden uitgevonden. Hopelijk 
hebben wij daar toch baat bij.

Gea en Ellen
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8
in the spotlight

SOS

Zowel het bestuur als het redactie- 
en vormgevingsteam hebben 
dringend hulp nodig om alle taken 
rond te kunnen zetten.
Bied jij de helpende hand?

Alle beetjes helpen en samen 
houden we de Vereniging sterk!

28+30
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Sprokkelnieuws
Kort (wetenschappelijk) nieuws bij elkaar gesprokkeld

 van relevante websites en webfora.

Europese onderzoeksresultaten

EMEA, de European ME Alli-
ance, heeft een onderzoek 
gedaan naar ME/cvs. Hier-

voor hadden ze een enquête 
uitgezet in heel Europa. Hiermee 
kunnen ME/cvs-patiënten uit 
verschillende landen vergeleken 
worden. Er werd onder andere 
gekeken naar het stellen van de 
diagnose bij de patiënten, het 
verloop van de ziekte, dingen die 
invloed hadden op het verloop 
van de ziekte en de ondersteu-
ning die patiënten krijgen.

Deelnemers
ME/cvs-patiënten vanuit 17 
Europese landen hebben deze 
enquête ingevuld. In Nederland 
deden er 556 mensen mee. Er 
waren in totaal 11.297 deelne-
mers.
De mate van ziekte werd gedefi-
nieerd zoals in de ICC:
Ÿ Zeer ernstig: volledig bedle-

gerig, hulp nodig bij vervullen 
van basisbehoeften

Ÿ Ernstig: voornamelijk bedle-
gerig

Ÿ Matig: voornamelijk huisge-
bonden

Ÿ Mild: meer dan 50% vermin-
dering van de activiteiten 
vergeleken met de tijd voor 
iemand ziek werd

Ÿ Beter dan 'mild', maar nog 
niet volledig hersteld

Ÿ Volledig hersteld

De meeste Nederlandse deelne-
mers waren 'matig' ziek, net zoals 
in de meeste andere landen. Net 
zoals in andere onderzoeken al 
werd aangetoond, was er een 
sterk verband tussen de leeftijd 
waarop de patiënt ziek werd en 
de ernst van de ziekte. Patiënten 
die voor hun twintigste ziek 
werden, waren vaker ernstiger 
ziek dan wanneer de ziekte pas 
op latere leeftijd begon.

Diagnose
Er is een stijging te zien in het 

aantal ME/cvs-diagnoses die ge-
steld worden per jaar. In Neder-
land duurt het gemiddeld acht 
jaar voordat patiënten de diagno-
se ME/cvs krijgen. In Zweden en 
Denemarken duurt het met 
gemiddeld negen jaar nóg langer. 
In het Verenigd Koninkrijk wordt 
de diagnose het snelst gesteld, 
maar ook daar duur het gemid-
deld nog vijf jaar.
Hoe snel de diagnose gesteld 
wordt, blijkt gerelateerd te zijn 
met de ernst van de ziekte. Zeer 
ernstig zieke patiënten krijgen de 
diagnose na gemiddeld drie jaar. 
Terwijl matig en ernstig zieke 
patiënten respectievelijk 8,6 en 
9,3 jaar moeten wachten tot ze 
de diagnose krijgen.

Verloop van de ziekte
De meeste patiënten melden dat 
ze gedurende hun ziekte vooral 
achteruit gaan. Die achteruitgang 
kan vaak ook fluctuerend gaan, 
met afwisselend periodes dat het 

De verdeling van de ernst van de ziekte bij patiënten in Nederland. 
Moderate = matig; Severe = ernstig; Very severe = zeer ernstig ziek.

Het verloop van ME/cvs bij de patiënten die meededen aan dit 
onderzoek. Deterioration = achteruitgang; Fluctuation = 
fluctuerend; Stable = stabiel; Improvements = verbetering.



beter gaat. Er zijn relatief weinig 
patiënten die verbeteren.
Strategieën zoals pacing of een 
energiebudget hebben het 
meest positieve effect op het 
verloop van de ziekte. PEM, CGT 
en stress/zorgen hebben het 
grootste negatieve effect op het 
verloop.
Het is hierin wel belangrijk om bij 
CGT het onderscheid te maken 
tussen gebruik van CGT als be-
handeling of het in te zetten om 
te helpen omgaan met ziek zijn. 
Als het gebruikt wordt als behan-
deling heeft het bij vrijwel alle 
patiënten een negatief effect op 
het verloop van de ziekte. Maar 
als het als hulpmiddel gebruikt 
wordt om beter te leren dealen 
met ziek zijn, zijn de patiënten 

wel positiever over CGT.

Ondersteuning bij ziek zijn
Helaas ervaren de meeste patiën-
ten weinig tot geen steun tijdens 
hun ziekte van de gezondheids-
zorg, de sociale zorg en vanuit het 
onderwijs. Slechts zeven procent 
van de Nederlandse patiënten 
gaf aan goede steun te krijgen 
vanuit de gezondheidszorg. Dit is 
vergelijkbaar met wat patiënten 
uit de andere landen aangeven.

Conclusies
De resultaten waren vaak verge-
lijkbaar tussen de patiënten uit 
verschillende Europese landen.
Ÿ De meeste patiënten zijn ma-

tig ziek, in alle landen
Ÿ Patiënten die jong ME krijgen, 

zijn vaker ernstiger ziek
Ÿ Overal hebben pacing en een 

energiebudget een positief ef-
fect op het verloop, terwijl 
PEM, CGT en stress een nega-
tief effect hebben

Ÿ In alle Europese landen zijn de 
patiënten ontevreden over de 
gezondheidszorg en andere 
sociale voorzieningen.

Vergelijkbare resultaten vind je 
ook in de oudere enquêtes die de 
ME/cvs Vereniging heeft gehou-
den onder Nederlandse patiën-
ten.
Je kunt de rapporten daarvan 
hier terugvinden.

Hier vind je meer informatie over 
EMEA

Sluiting eerste ronde onderzoeksprogramma ME/CVS bij ZonMw

p 21 april om twee uur 's Omiddags sloot de eerste 
subsidieoproep van het 

onderzoeksprogramma ME/CVS. 
Hoeveel aanvragen zijn er inge-
diend en wanneer wordt bekend 
welke onderzoeken er starten? In 
deze update lees je meer over de 
status van het onderzoekspro-
gramma.

Proces eerste ronde: consortia 
en biomedisch onderzoek
In de eerste subsidieronde van 
het onderzoeksprogramma kon-
den projectleiders subsidie aan-
vragen voor het vormen van 
consortia. Daarnaast konden 
deze samenwerkingsverbanden 
financiering aanvragen voor 
onderzoeksprojecten over bio-
medisch onderzoek naar ME/-
CVS. Deze oproep heeft opge-
leverd: 3 consortia-voorstellen 
en 22 deelprojecten met onder-
zoeksvoorstellen.

Beoordeling en besluitvorming
Momenteel worden de ingedien-
de aanvragen beoordeeld door 
onafhankelijke referenten. De 
onderzoeksvoorstellen worden 
beoordeeld door buitenlandse 
referenten. De consortia worden 
beoordeeld door Nederlandse 
referenten, omdat buitenlandse 
referenten niet bekend zijn met 
de organisatie van het weten-
schappelijk onderwijs en onder-
zoek in Nederland.

In september vindt de klankbord-
vergadering plaats, waarin verte-
genwoordigers van vier patiën-
tenorganisaties de voorstellen 
bespreken. Zij nemen hun con-
clusies mee naar de vergadering 
van de programmacommissie. 
Hieruit volgt een advies aan het 
bestuur van ZonMw. In dit advies 
is geformuleerd welke voor-
stellen voor honorering in aan-
merking komen en welke niet.

Honorering, toewijzing en 
startdatum
Na de besluitvorming door de 
commissie, ontvangen projectlei-
ders in oktober bericht over de 
honorering of afwijzing van hun 
voorstel. In november, uiterlijk 
begin december, wordt bekend 
welke projecten er zijn gehono-
reerd. Maximaal zes maanden 
later, in april 2023, gaan de eerste 
projecten van start.

Nieuwe subsidieronde eind 
2022
Eind 2022 opent een nieuwe sub-
sidieronde. Over de inhoud van 
de oproep wordt overleg gevoerd 
met de klankbordgroep en de 
programmacommissie.

Meer informatie vind je op 
www.zonmw.nl/mecvs

Bron: ZonMw

Sprokkelnieuws/Onderzoeksagenda
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SOS: Kom ons helpen  

Het was op 19 maart alweer vier jaar geleden 
dat het advies van de Gezondheidsraad 
inzake ME/CVS werd gepubliceerd. Nu 

dringen zich veel vragen op. Wat zijn we er tot nu 
toe als patiënten mee opgeschoten? Wat is er nu 
wezenlijk veranderd? Is er alleen maar vergaderd? 
Wanneer ga ik als patiënt verandering merken?

Toen het rapport werd gepubliceerd waren de 
verwachtingen hooggespannen. Een deel van de 
beroepsgroepen reageerde afwijzend op het rapport 
en ging gewoon weer over tot de orde van de dag, 
rapport of niet. Implementatie gaat niet vanzelf.

In 2019 werd de onderzoeksagenda ME/CVS 
opgesteld. Als patiëntenorganisaties waren wij daar 
nauw bij betrokken. Er volgden werksessies en een 
programmadag. In december 2020 werd de 
onderzoeksagenda gepubliceerd en aangeboden aan 
de minister. Deze stuurde de agenda door naar de 
Tweede Kamer en gaf opdracht aan ZonMw voor een 
langjarig onderzoeksprogramma ME/CVS, met een 
budget van 28,5 miljoen euro, verdeeld over tien 
jaar. In december 2021 ging het 
onderzoeksprogramma ME/CVS van start en werd de 
eerste subsidiecall uitgezet door ZonMw. Deze is 
geëindigd op 21 april. 

Ook het realiseren van de herziening van de 
multidisciplinaire Richtlijn ME/CVS, die de oude 
moet gaan vervangen, is een heel intensief traject. 
Deze moet op 1 mei 2023 klaar zijn. 

Als bestuur van onze ME/cvs Vereniging zetten wij 
ons al vele jaren in voor de belangen van ME/cvs-
patiënten en hun naasten. Voor het verbeteren van 
de individuele leefomstandigheden waar dat nodig 
is. Ook zetten wij ons op landelijk niveau in om de 
leefomstandigheden van ME/cvs-patiënten te 
verbeteren. Daarnaast brengen wij patiënten met 
elkaar in contact.

Wij zijn trots op alle vrijwilligers die zich, elk op hun 
eigen manier en naar eigen kunnen, inzetten voor de 
vereniging. Daardoor hebben we als vereniging veel 
te bieden. We zijn er ook trots op wat er tot nu toe is 
bereikt.

De laatste jaren zijn onze taken als bestuur 
veranderd. De hoeveelheid werk die verzet moet 
worden, is toegenomen en ook veranderd. Meer en 
meer zijn wij betrokken bij beleidsvorming op 
landelijk niveau. Daar kunnen wij veel bijdragen aan 
veranderingen die uiteindelijk voor elke ME/cvs-
patiënt wijzigingen met zich mee zal brengen. Onze 
tijd en energie zijn echter beperkt en dat begint zich 
nu te wreken. 

Om deze taken goed te kunnen doen, moeten wij in 
toenemende mate prioriteiten stellen. Wat is het 
aller-aller-belangrijkste om nu te doen, waar kunnen 
wij het meeste van betekenis zijn voor patiënten, 
zowel op de lange als op de korte termijn? En wat 
moeten wij voor nu noodgedwongen laten liggen?

Daarom eindigen we met een noodoproep.

SOS!

Kom ons bestuur versterken als bestuurslid! 
Moedig mensen uit je omgeving aan om zich bij 
ons te melden!
Mail bij interesse naar
contact@me-cvsvereniging.nl

Samen kunnen we bergen verzetten



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 Secretaris: In ons bestuur komt de positie van secretaris vrij. We zoeken hiervoor iemand die alle 
schriftelijke zaken regelt. Je hebt als secretaris invloed op het beleid van de vereniging en maakt deel uit van 
een bevlogen team. Bekijk hier het profiel: https://me-cvsvereniging.nl/organisatorisch-talent-gezocht/

Æ Algemeen bestuurslid: Als bestuurslid zijn de werkzaamheden erg divers. Maar je bent vooral erg 
gemotiveerd om mee te helpen aan erkenning van de ziekte en betere zorg voor patiënten. Bekijk hier het 
profiel:  https://me-cvsvereniging.nl/algemeen-bestuurslid/

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 Medewerker ME Infolijn: De ME/cvs Vereniging is er voor patiënten en hun betrokkenen. Daarom kan er 
telefonisch contact opgenomen worden voor vragen en bieden wij een luisterend oor. Wij zijn op zoek naar 
iemand die ons team komt versterken! Bekijk hier het profiel: https://me-cvsvereniging.nl/medewerkster-
me-infolijn/

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 eerst 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.

ME-dedelingen

Er is van alles te doen
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Wetenschap voor Patiënten

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

Alle leden van de ME/cvs Vereniging hebben 
toegang tot de ledenomgeving op de website. Als u 
nog niet hebt ingelogd, kan dit door deze link aan 
te klikken:

https://me-cvsvereniging.nl/inloggen/ 

of tik in het zoekvenster ‘inloggen’. Hier kunt u 

inloggen met uw e-mailadres of uw 

gebruikersnaam.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u 

klikken op ‘wachtwoord vergeten’ onder de gele 

balk met ‘inloggen’. Dan krijgt u een email (check 

eventueel uw spam) toegestuurd met een resetlink 

en kunt u zelf een nieuw wachtwoord instellen. Zo 

hebt u toegang tot de ledenomgeving.

Wanneer dit problemen oplevert kunt u mailen 

naar  ledenadministratie@me-cvsvereniging.nl

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.

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.

Webshop

Nieuw in de webshop zijn:
Ÿ het blauwe ME Awareness armbandje (7,50)
Ÿ de blauwe sleutelhanger/tashanger (8,50) en
Ÿ de halsketting met een vergeet-ME-nietjes 

hanger.

Deze zijn inmiddels al vaak besteld, om weg te 
geven, om iemand te bedanken of om zelf te 
houden.

Verder in de webshop:
Ÿ 3 Lees ME's van 2020 samen voor 10 euro

losse exemplaren van Lees ME voor 5,5
Ÿ Internationale Consensus Criteria met de 

ICPrimer samen voor 10 euro.
Ÿ Jubileumuitgave voor 5,00 euro.

Alle prijzen zijn inclusief verzenden binnen 
Nederland.

Met je aankopen steun je de ME/cvs Vereniging!

ledenomgeving op de website

ME/cvs Vereniging
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Nieuwe deadline

Zorginstituut Nederland heeft een nieuwe deadline voor de 
kwaliteitsstandaard ME/CVS vastgesteld.  Dat wordt 1 mei 2023.

Het Zorginstituut verwacht dat een kwaliteitsstandaard bijdraagt 
aan passende zorg voor mensen met myalgische encefalomyelitis 
(ME) en het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Naast 
duidelijkheid over de actuele stand van de wetenschap draagt 
een nieuwe standaard bij aan meer bewustzijn en kennis van 
ME/CVS bij zorgverleners. Dit stimuleert en vergroot de 
mogelijkheden voor patiënten en zorgverleners om samen te 
beslissen over de beste behandeling voor verlichting van 
klachten en symptomen, met als doel een betere kwaliteit van 
leven.

Bron: https://www.zorginzicht.nl/nieuws/nieuwe-deadline-op-
meerjarenagenda-voor-kwaliteitsstandaard-me-cvs

Mails in spam

We horen regelmatig dat leden 

onze mails niet ontvangen. Vaak 

zijn de mails dan in de spam terecht 

gekomen.

Door de mailadressen van de 

ME/cvs Vereniging bij je contacten 

in je mail toe te voegen schijnen de 

mails niet meer in je spam terecht 

te komen.

Het proberen waard.

Inloggegevens ledenomgeving

Begin april is de ledenomgeving op de 
website in gebruik genomen en hebben al 
onze leden hun inloggegevens via de mail 
ontvangen.

Als je geen inloggegevens hebt ontvangen, 
kijk dan eerst in je spam, mogelijk is het 
daar terechtgekomen. Ook niet in de 
spam? Neem dan contact met ons op via 
info@me-cvsvereniging.nl zodat wij er 
alsnog voor kunnen zorgen dat je je 
inloggegevens krijgt.



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)


