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Inleiding 
 

De overwegingen in deze gids vervangen de medische interventies niet die door het 

zorgteam van de gebruiker zijn voorgeschreven en zouden moeten worden geëvalueerd 

voordat ze worden toegepast. 

 

Gebruik van de Gids 

De ME/cvs Crash Survival Gids is ontworpen voor de patiënt, diens ondersteunend netwerk 

en zorgteam om:  

● ME/cvs en het voor ME/cvs definiërende kenmerk Post-Exertionele Malaise (PEM) te 

begrijpen.  

● Het individu te helpen om zich vooraf voor te bereiden op een crash/PEM episode en 

er zo voor te zorgen dat aan hun kritieke behoeften wordt voldaan. 

● Adaptieve richtlijnen te bieden in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten die 

energiebehoud bij ME/cvs ondersteunen, 

 

De hoofdstukken kunnen dienen als aparte handouts of als deel van het geheel van de 

handleiding. Geselecteerde informatie wordt herhaald of uitgebreid in elk hoofdstuk.  

Een woordenlijst en termen gedeelte bevindt zich achter in het boek en behandelt vaak 

gebruikte afkortingen, termen en ziektes waarnaar in de gids wordt verwezen.  

 

Waardering 

Deze gids is mogelijk gemaakt door de gezamenlijke inspanning en expertise van acht 

professionals die te maken hebben met ME/cvs. Hun tijd, toewijding en hart zijn het 

fundament van deze gids en het Bateman-Horne Centrum spreekt haar oprechte waardering 

uit voor hun werk.  

 

 

ME/CFS Crash Survival Guide 1st Edition 

Copyright © 2022 Bateman Horne Center  

All rights reserved. 

 
Al het materiaal in deze publicatie is eigendom van of in licentie gegeven door BHC. 

Gebruikers mogen: materiaal uit deze publicatie op een andere website of op een computernetwerk plaatsen 

voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik; materiaal uit deze publicatie bekijken, downloaden en afdrukken voor 

persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Materialen uit deze publicatie mogen door mediapersoneel worden 

gereproduceerd voor gebruik in traditionele openbare nieuwsfora. Gebruikers mogen niet: het materiaal wijzigen, 

het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enige openbare weergave (commercieel of niet-

commercieel), proberen de software in de publicatie te decompileren of reverse-engineeren, auteursrechten of 

andere eigendomsvermeldingen verwijderen uit de materialen, informatie of materialen in deze publicatie 

gebruiken voor enig ander doel, inclusief gebruik door organisaties of rechtspersonen zonder onze voorafgaande 

schriftelijke toestemming. Bateman Horne Center behoudt zich naar eigen goeddunken en het recht voor om het 

gebruik van deze publicatie te weigeren, in te trekken of te beperken. Elke claim met betrekking tot deze 

publicatie wordt beheerst door de wetten van Utah, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen. 

 

De ME/cvs Vereniging heeft de ME/CFS Crash Survival Guide vertaald vanuit het Engels, 

met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bateman Horne Center. 

Er zijn wijzigingen aangebracht in de hoodstukken ‘Gedachten aan zelfmoord’ (pag.24) en 

‘De beslissing nemen om spoedhulp te zoeken’ (pag.25). Dit is gedaan om de tekst 

bruikbaar te maken en aan te passen op de situatie in Nederland. 

Het Bateman Horne Center heeft toestemming gegeven om dit document te vertalen, maar 

heeft de juistheid van de vertaling niet gecontroleerd. 
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Wat is ME/cvs en het begrijpen van een crash 

 

Leven met een ziekte als ME/cvs vereist dat de patiënt het onderscheidende kenmerk van 

de ziekte begrijpt, post-exertionele malaise (PEM), en wat het betekent als het lichaam in 

een diepe toestand van PEM wordt gedwongen, die bekend staat als een terugval (crash). 

Je ervan bewust zijn hoe terugvallen plaatsvinden en hoe je tegemoet kunt komen aan de 

kritieke behoeften van het lichaam tijdens een terugval, zal je meer controle geven over je 

herstelproces en het leven met de ziekte.  

 

Wat is ME/cvs? 
 

Myalgische Encefalomyelitis/Chronische Vermoeidheid Syndroom, waarnaar vaak wordt 

verwezen als ME/cvs, is een ziekte die wordt gekenmerkt door ernstige vermoeidheid, 

cognitieve disfunctie, slaapstoornissen, autonome verschijnselen, pijn, en andere 

symptomen die verergeren door activiteit. 

 

ME/cvs, PEM en een terugval begrijpen 
 

Het lichaam functioneert op basis van een energieverbruik en -productie systeem. Als 

energie wordt verbruikt is het nodig om een even grote of grotere hoeveelheid aan te vullen 

om weer terug te keren naar het uitgangspunt. Dit gebeurt vaak in de vorm van rusten, 

ondersteunende medicatie, voeding en toedienen van vocht. Deze energiebalans moet 

dagelijks worden hersteld, zodat het lichaam op de juiste manier kan functioneren en 

presteren. 

 

Wanneer het verbruik van cellulaire energie groter is dan het vermogen van het lichaam om 

energie te produceren, is bij ME/cvs een drastische afname in functionele mogelijkheden het 

gevolg, die niet aanwezig was vóór het begin van de ziekte. Dit fysiologische fenomeen staat 

bekend als post-exertionele malaise (PEM), een tijdelijke toename van alle aspecten van de 

ziekte, totdat een bepaalde hoeveelheid energie die is opgeslagen weer is hersteld. 

 

PEM is het onvermogen van het lichaam om normaal te herstellen na fysieke, 

cognitieve en emotionele inspanning, naast orthostatische, omgevings- en zintuiglijke 

stress. Het begin van PEM is vaak vertraagd, 12-72 uur na de uitlokkende factor(en), en 

PEM kan uren tot weken en zelfs maanden achter elkaar aanhouden, afhankelijk van de 

ernst van de aanslag op de energie. 

 

Patiënten die PEM ervaren, beschrijven PEM vaak als “griepachtige symptomen” (ernstige 

vermoeidheid, zwakte, koorts, hoofdpijn, duizeligheid, keelpijn, koude rillingen, spier- en 

gewrichtspijn, vergrote lymfeklieren), toename van cognitieve symptomen (slapeloosheid, 

brainfog, problemen om op het juiste woord te komen en concentratieproblemen), en 

toegenomen overgevoeligheid voor prikkels (lawaai, licht, geluid, geur, beweging). Naar 

perioden met langdurige en ernstige PEM wordt verwezen als een crash [vert.: in het 

Nederlands terugval]. 

 

Terugvallen kunnen van persoon tot persoon variëren en van episode tot episode. 

Sommige kunnen mild zijn, en tot gevolg hebben dat men niet in staat is om door te gaan 

met dagelijkse activiteiten, zoals het verwerken van informatie of lichamelijke taken.  
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Andere terugvallen kunnen zo ernstig invaliderend zijn dat het levensbedreigend wordt, 

doordat men niet in staat is te lopen, eten, drinken of overeind te zitten. 

 

Als je eenmaal in een terugval zit, moet je je lichaam in staat stellen om te herstellen 
voordat je je activiteiten weer hervat. Het is van kritiek belang dat je herstel toestaat en om 
een zich herhalende push en crash [doorduwen en dan crashen] cyclus te vermijden.  
 

De Push-Crash Cyclus 
 

Het is belangrijk om te begrijpen dat terugvallen het lichaam schaden. Zich 

herhalende reeksen terugvallen bedreigen je vermogen om weer terug te keren naar 

het niveau van functioneren van voor de terugval. Herhaalde terugvallen verergeren of 

versnellen schadelijke ziekteprocessen en staan het herstelproces in de weg. 

 

Een push-crash cyclus is wanneer iemand zichzelf door de PEM heen dwingt, daarmee zijn 

fysieke toestand verslechtert, resulterend in een terugval. Verdere schade treedt op als 

iemand in de terugval zichzelf onder druk blijft zetten, nooit echt herstel van energie 

toestaat. Dit is een herhaling van letsel en aanval op het lichaam, die in de loop van de tijd 

blijvende gevolgen zullen hebben en de algehele functionele mogelijkheden zullen doen 

afnemen. 

 

Denk aan het stoten van een teen: Als je de teen éénmaal stoot, doet het pijn, maar 

geneest het weer snel. Als je de teen continu elke dag stoot, heeft het letsel heel veel meer 

tijd nodig om te herstellen. De energiebehoefte van de cellen van het lichaam functioneren 

op dezelfde manier. Als zij voortdurend worden uitgeput en gedwongen worden om steeds 

“rood te staan”, zal het lichaam zelfs nog meer tijd nodig hebben en lichaamsfuncties 

verschuiven om die voorraden weer aan te vullen.  

 

Denk aan een terugval als aan de manier van het lichaam om winterslaap af te dwingen om 

te helen. Een patiënt ervaart een fysieke en mentale uitschakeling, terwijl het lichaam 

zichzelf probeert te beschermen en energie wordt ingezet voor basis lichaamsfuncties. Het 

is van kritiek belang om niet door een taak of activiteit heen te pushen tijdens een terugval 

om verdere schade te vermijden.  

 

Herstellen van een crash heeft tijd, kennis, geduld en steun nodig.  

 

 

Wat veroorzaakt een crash? 

 
Er zijn veel verschillende manieren waarop het lichaam energie verbruikt. Elk van deze 

draagt bij aan het opbouwen van een energieschuld gedurende de dag, die terugbetaald 

moet worden. Terwijl veel van het leven op een onderbewust niveau plaatsvindt, is het 

belangrijk om toe te zien op de manieren waarop het lichaam wordt belast, om er zeker van 

te zijn dat verantwoording wordt genomen voor adequaat herstel en dit wordt ingepland. 
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Energieverbruikers en stressoren 

● Fysiek (beweging, stofwisseling, ademhaling, zitten, staan, etc.) 

● Cognitief (denken, verwerken) 

● Emotioneel (positieve stress, nood) 

● Orthostatisch (vertikale houding = tijd met voeten op de vloer, zitten of staan) 

● Omgevings- en zintuiglijke prikkels 

 

De drempel bij energieverbruik waarop een reactie volgt, ligt veel lager bij ME/cvs en het is 

belangrijk om je goed bewust te zijn van hoe het alledaagse functioneren de energie in jouw cellen 

beïnvloedt. Laten we een gewone activiteit nemen zoals een telefoongesprek of videogesprek en 

ontleden hoe we elk van deze energieverbruikers gebruiken. 

 

Voorbeeld: Een telefoongesprek of videogesprek van 10 minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zoals je kunt zien maakte dit gesprek van 10 minuten gebruik van elk onderdeel van de 

energiereserves van het lichaam. Dit houdt niet in dat iemand geen deel zou moeten nemen 

aan gesprekken, maar is om duidelijk te maken hoe schijnbaar “simpele” activiteiten nog 

steeds bijdragen aan de algehele energie op een dag. 

 

Beheersen van energieverbruikers is van groot belang bij het voorkomen van terugvallen en 

kan de tijd die je nodig hebt om te herstellen beïnvloeden. 

 

De rest van deze gids geeft manieren om leven met ziekten zoals ME/cvs te benaderen en 

zal de lezer voorzien van kennis over hoe ME/cvs terugvallen kunnen worden voorkomen en 

overleefd.  
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Wanneer een terugval toeslaat 

 

Dit hoofdstuk kan dienen als een zelfstandige hand-out om te delen of naar te verwijzen als 

je in een crash zit. De informatie in dit hoofdstuk wordt herhaald of uitgebreid in elk 

hoofdstuk van de gids. 

 

1. Waarschuw contacten voor noodgevallen 

2. Voldoe aan kritieke behoeften  

3. Spaar energie 

4. Neem gas terug en herstel 

5. Hou je welzijn in stand 

6. Voorkom de volgende crash 

 

Stap 1. Waarschuw contacten voor noodgevallen 
 

Informeer je contacten voor noodgevallen. Zorg ervoor dat zij toegang hebben tot relevante 

gezondheidsinformatie, voor het geval zij namens jou moeten handelen. 

● Vraag je contacten om regelmatig te checken hoe het met je gaat, omdat je 

misschien niet in staat bent om een gesprek te voeren in verscheidene stadia 

van je herstel. 

● Zorg er voor dat je medicatieoverzichten hebt met de contactinformatie van je 

behandelaar, een lijst van jouw gestelde diagnoses en allergieën in de Crash 

Care Kit benodigdheden [p. 35] naast je bed, in je tas of portemonnee en op 

je koelkast. 

 

Stap 2. Voldoe aan kritieke gezondheidsbehoeften 
 

Zorg er voor dat je je kritieke terugval zorgbehoeften klaar hebt staan naast je bed. Zie het 

Crash Care Kit benodigdheden [p. 35] voor een snelle checklist van één pagina. 

 

Vitale functies 

 

● Automatische bloeddukmeter 

● Pulse oximeter (meet zuurstof en hartslag) 

● Thermometer 

● Horloge of apparaat dat de hartslag meet en jou in staat stelt om datum en 

tijd te checken 

● Personenalarmering of mddelen om nooddiensten te alarmeren (indien nodig) 

● Medische armband 

 

Hydratatie 

 

● Flessen water en vooraf gemaakte flessen met rehydratie-oplossing 

● Drankjes met elektrolyten (zoals Gatorade, Powerade, etc.) 
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Voeding 

 

● Overweeg voedsel dat op verschillende manieren kan worden geconsumeerd 

(gekauwd, gedronken, opgezogen) 

● Vermijd voedsel dat bekende intoleranties of mestcel reacties uitlokt 

 

Medicatie 

 

● Medicatie en allergie kaarten 

● Alarm voor het innemen van je medicatie 

● Pillendozen 

● Zet medicatie klaar die je alleen inneemt wanneer nodig en geef aan waarom 

je ze neemt 

 

Communicatie apparaten en kaarten 

 

● Vooraf gemaakte kaarten die de essentiële behoeften communiceren 

● Apparaten die kunnen worden gebruikt in plaats van spreken: telefoon, 

iPad/Mac, laptop 

● Hou je communicatieapparatuur opgeladen 

 

 

Stap 3: Spaar energie 
 

Minimaliseer alle beweging en activiteit drastisch. 

● Stel onnodige taken uit 

● Delegeer taken naar anderen 

● Verminder de snelheid en frequentie van je bewegingen 

● Richt je omgeving in (vooraf) om rustpauzes mogelijk te maken (als/wanneer 

beweging noodzakelijk is) 

● Zorg ervoor dat je je Crash Care Kit naast je bed hebt om er zeker van te zijn 

dat aan kritieke behoeften tegemoet wordt gekomen 

 

 

Step 4: Neem gas terug en herstel 
Het verminderen van prikkels in je omgeving en van fysiologische prikkels kan je helpen 

energie te sparen en sneller te herstellen. Overweeg de volgende manieren om dingen van 

buitenaf die verbruik van energie vereisen te minimaliseren. 

 

Zintuiglijke en omgevingsprikkels 

● Zien (licht, zonlicht, licht van apparaten, lezen, media kijken) 

● Geluid (teveel, terugkerend, overstimulerend geluid) 

● Aanraking (kleding, lakens, fysieke aanraking, drukpunten) 

● Geuren (goede en slechte) 

● Omgevingstemperatuur  

● Chemische stoffen 
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Hersenen 

 

● Cognitieve eisen (werken, praten, lezen, verwerken van TV programma’s, 

gesprekken) 

● Emotionele stressoren (positieve en negatieve emoties verbruiken veel 

energie).        

● Fysiologische fluctuaties (kunnen vóórkomen in een crash en periodiek 

aandacht nodig hebben) 

● Lichaamstemperatuur  

● Metabolisme 

● Versterkte reactie op voedsel, medicatie en omgeving die normaal gesproken 

wel werden verdragen 

● Lichaamshouding  

● Hoofdpijn en neuroinflammatie  

 

 

Stap 5. Hou je welzijn in stand 
 

Het kan makkelijk zijn om je te fixeren op wat de crash heeft veroorzaakt of jezelf de schuld 

ervan te geven, maar dit zal je niet helpen bij het herstel van je emotionele, cognitieve of 

fysieke energie. Vind in plaats daarvan manieren om te oefenen in mededogen met jezelf en 

in welzijn, om je herstel te versnellen. 

 

Stap 6. Vermijd de volgende crash 
 

Terwijl crashes een onvermijdelijk onderdeel vormen van ME/cvs, is het belangrijk om te 

proberen de voortdurende push-crash cyclus en langdurige diepe terugvallen te vermijden. 

Denk hieraan als aan een verwonding aan je lichaam, en hoe ernstiger de verwonding is, 

hoe moeilijker het is voor je lichaam om te herstellen. Wees geduldig met jezelf als je je 

grenzen leert kennen en straf jezelf niet af als je in een crash komt. Dat is waarom je je 

vooraf gemaakte Crash Care Kit vol hebt met wat voor jou essentieel is om jou erdoorheen 

te helpen. 

 

 

Contacten in geval van nood en 

gezondheidsinformatie 

 

Tegemoet komen aan de meest basale en van kritieke behoeften tijdens een terugval is 

essentieel voor herstel. Dit begint met het regelen dat je er zeker van kunt zijn dat iemand 

kan checken hoe het met je gaat en geïnformeerd is over wat je medisch nodig hebt. 

 

Neem contact op met iemand in je huishouden of op je lijst voor zorg in geval van nood 

(familielid, buren, collega, vriend, etc.) om hen te laten weten dat je een crash hebt en 

mogelijk hulp nodig hebt. Voor degenen die alleen wonen kan vooraf plannen betekenen dat 

je een medisch alarm systeem gebruikt om hulp op te kunnen roepen wanneer nodig. 
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● Hou een lijst met contacten in geval van nood in je Crash Care Kit  naast je bed, op 

je koelkast en in je tas of portemonnee. 

● Voeg naam, telefoonnummer en relatie tot jou toe. 

● Programmeer ICE (in case of emergency) contacten toe in je telefoon. Personeel van 

hulpdiensten zal daar het eerste naar zoeken.  

○ Label deze personen met ICE voor hun naam en hou ze in het “favorieten” 

gedeelte van je telefoon zodat je er makkelijk toegang toe hebt. 

○ Overweeg een vooraf samengestelde app-groep aan te maken, die makkelijk 

bereikt kan worden, zodat je hier je geheugen niet mee hoeft te belasten. Dit 

kunnen dezelfde personen zijn als bij je ICE contacten of anderen.  

○ Laat in één van de contactinfo velden weten wat hun relatie tot jou is. 

 

Hou de medische en artsen contactlijsten toegankelijk voor jezelf, je steunnetwerk en eerste 

hulp verleners. Overweeg een kopie uit te printen van je laatste bezoek aan je ME/cvs 

behandelaar en deze beschikbaar te hebben om naar te verwijzen. 

 

De volgende lijsten zijn te downloaden, kunnen online worden ingevuld en uitgeprint, en 

staan in de Appendix van deze gids. 

 

 

Medicatie lijst 
 

● Medicatie die je nu gebruikt met datum, tijd wanneer ze moeten worden ingenomen 

en de reden waarom je ze gebruikt  

● Voeg ook noodmedicatie toe en medicatie die je alleen gebruikt wanneer nodig 

● Lijst van medicatie waar je mee bent gestopt  

○ Deze lijst is nuttig om voor jezelf bij te houden waar je allergisch voor bent en 

voor zorgverleners om te weten wat je hebt geprobeerd en wat niet heeft 

gewerkt en waarom 

 

Allergie lijst 
 

● Lijst van allergieën, symptomen, interventies die helpen, en geef aan of de reactie 

gevaarlijk is (anafylaxis) of een allergie/intolerantie is.  

 

Lijst van diagnoses 
 

● Maak een lijst van je gestelde diagnoses, hoelang je ze hebt, en de zorgverlener die 

de diagnose stelde (voor zover bekend).  

● Als je nog geen diagnose hebt, maar deze wordt vermoed, zet deze er dan bij op de 

lijst en maak duidelijk onderscheid het geen bevestigde diagnose is 

 

Artsenlijst  

 

● Schrijf de naam op van je artsen met specialisme(n), telefoonnummer(s) en waarom 

je naar ze toe gaat.  
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Bespaar energie tijdens beweging en je 

dagelijks leven 

 

Een terugval is een aanwijzing dat het lichaam in gevaar is. Beweging en verbruik van 

energie moeten drastisch worden geminimaliseerd om de lengte en intensiteit van de 

terugval te verminderen.  

 

De volgende afkorting kan worden gebruikt om je te helpen bij je keuzes omtrent 

beweging en verbruik van energie:  

POB, wat staat voor PERSOON, OMGEVING en BEZIGHEDEN. 

 

P = Persoon 

Welke keuzes kun je maken (met betrekking tot je “PERSOON”) of kan iemand je helpen 

keuzes te maken, waar het gaat om lichaamshouding, snelheid en frequentie van beweging, 

volgorde van activiteiten en duur van een beweging, zodat beweging en besparen van 

energie succesvoller worden? 

 

Overwegingen 

● Wat is je lichaamshouding? Lig je plat, het effect van de zwaartekracht 

minimaliserend; of zit of sta je rechtop, deels rechtop, of beweeg je armen en benen 

boven het matras van het bed of kussens van de bank? 

● Maximaliseer rust door HORIZONTAAL of plat te liggen, zoals op een bed of bank. 

Het lichaam vraagt meer energie om posities te handhaven die niet plat of 

horizontaal zijn.  

● Uitvoeren van activiteiten terwijl je ligt, op de zij ligt of half gekantelde ligt, bespaart 

meer energie dan wanneer je hetzelfde doet als je zit of staat. 

● Armen en benen dicht bij het lichaam houden minimaliseert energieverbruik 

○ Hou ellebogen gebogen en gesteund o.a. door het gebruik van kussens, 

bovenbenen, tafels etc.  

○ Neem kleine stappen om te vermijden dat de benen en de romp meer energie 

vragen. 

● Beweeg langzaam en hou in de gaten of je last krijgt van kortademigheid, 

veranderingen in je adempatroon als een signaal dat je te snel beweegt voor je 

energie systeem. 

● Deel activiteiten op in kleine stukjes. Doe één of twee stukjes van de taak, rust en 

ga dan weer verder met je taak 

○ Als je eet, breng dan de vork of lepel naar je mond voor drie hapjes. Stop dan 

en rust 3-4 minuten. Herhaal dit tot je klaar bent. 

○ Als je je aankleedt, trek dan één kledingstuk tegelijk aan, en rust dan (1-2 

minuten horizontaal liggen) voordat je het volgende kledingstuk aantrekt).  

● Vermijd de drang om iets af te maken omdat dit een contra-indicatie is voor mensen 

die leven met ME/cvs. 

● Word vriendelijk voor jezelf, stel grenzen en bescherm ze.  

● Als orthostatische intolerantie een factor is, verminder dan het effect van de 

zwaartekracht door staande of verticale lichaamshoudingen te vermijden en gebruik 

aangepaste apparaten zoals een grijpstok of een sok aantrekhulp. 

 



12 
 

O = Omgeving 
 

Wat kan er worden gedaan in je omgeving om beweging en energie sparen succesvoller te 

maken? Denk na over je omgevingen, zoals werk, huis, en omgeving buitenshuis.  

 

Overwegingen 

 

● Richt je leefomgeving zo in dat er stoelen of krukjes staan door de hele 

leefomgeving, zodat je even kunt rusten tussen slaapkamer, badkamer, keuken, etc.  

● Bewaar noodzakelijke dingen in je Crash Care Kit naast je bed.  

● Wijs plekken in je huis aan waar je dingen neerzet die mee moeten worden genomen 

naar een ander deel van het huis om onnodig lopen te vermijden. 

● Zijn er veranderingen in je thuisomgeving die jou zouden kunnen helpen? Maak je 

huis toegankelijker voor jezelf en voeg mobiliteitshulpmiddelen toe als deze nuttig 

zijn.  

○ Overweeg één woonlaag van je huis te gebruiken, in plaats van de trap en 

meerdere verdiepingen te moeten gebruiken 

○ Verminder rommel in huis (als je niet in een crash zit). 

○ Is er een mobiliteitshulp of apparaat dat jou kan helpen om je in een bepaalde 

omgeving te kunnen bewegen of tijdens tijden wanneer extra steun en 

energie besparen van vitaal belang zijn, zoals tijdens een terugval? Dit 

kunnen o.a. een elektrische rolstoel of scootmobiel, rollator met zitje of een 

opvouwbare wandelstok zijn. 

○ Welke veranderingen in je omgeving zouden jou kunnen helpen een 

mobiliteitshulpmiddel te gebruiken? 

 

 

B = Bezigheden 
 

Bezigheden zijn de dingen die je doet om voor jezelf te zorgen (aankleden, douchen, 

tandenpoetsen, je medicijnen beheren), je omgeving (voor huisdieren zorgen, huishouden 

doen, maaltijden bereiden), en interactie in de wereld om je heen (werken, spelen, sociale 

activiteiten).  

 

Het is belangrijk om grenzen te stellen en die te beschermen. Ga met de stroom mee en 

weet dat wanneer je in een terugval zit, het voorschrift is om het absolute minimum te doen 

dat is vereist om taken te voltooien. Herstel, en gebruik je energie alleen voor dat wat 

absoluut noodzakelijk is of voor wat het belangrijkste voor je is.  

 

Overwegingen 

 

● Is de activiteit echt noodzakelijk of kan het wachten tot na de terugval? 

● Hoe belangrijk is het voor jou om deze specifieke activiteit zelf te doen?  

● Kan de activiteit of taak worden gedelegeerd of uitgesteld? 

● Kan de taak technisch worden aangepast? Kan de taak worden versimpeld of 

gewijzigd om minder energie te verbruiken om deze te voltooien? (bevroren 

vooraf gesneden groente tegenover voorbereiding om groente te hakken of te 

schillen). 
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● Kan de activiteit worden opgebroken in kleinere stukjes, waar je wat tijd 

tussen laat, zodat je kunt rusten tussen elke stap? Bijvoorbeeld een taak 

waarbij een meer verticale houding nodig is, overweeg dan om deze in 

stukjes op te delen van 5 minuten, gevolgd door een rustpauze van 10-15 

minuten, voordat je verder gaat met de rest van de taak.  

● Kan het doel of de taak worden bereikt zonder dezelfde mate van detail om er 

voor te zorgen dat aan de behoefte wordt voldaan zonder onnodig verbruik 

van energie? Met andere woorden, kun je de activiteit versimpelen? 

 

Uiteindelijk is behoud van energie van vitaal belang als je leeft met ME/cvs, voor zowel 

herstel van terugval als leefstijlmanagement. Luister naar je lichaam, zoom in op je 

fysiologische tekenen (toegenomen hartslag, ademhaling, brainfog, etc.) en neem de 

waarschuwingssignalen ter harte. Aanpassingen en wijzigingen van leefstijl zijn erg 

belangrijk bij het omgaan met je ziekte en het verminderen van het aantal terugvallen.  

 

Communicatie die voldoet aan je 

basisbehoeften 

 

Tijdens een crash kan het moeilijk zijn om met anderen te communiceren. Dit hoofdstuk 

verwijst naar downloadbare en printbare communicatiekaarten (je vindt ze in de Appendix) 

om jou te helpen te communiceren wat je nodig hebt. Overweeg om deze in de Crash Care 

Kit naast je bed te bewaren of op je elektronische apparaat om je zorgverlener, naaste of 

ondersteunende diensten op te wijzen of te laten zien. 

 

Communicatiekaarten 

Als je een terugval hebt, kan het zijn dat je niet in staat bent helder te denken, woorden of 

zinnen te vormen, en informatie te verwerken. Gebruik de communicatiekaarten op een 

manier die jou en degenen die jou ondersteunen helpt om te begrijpen wat je nodig hebt. 

Bijvoorbeeld, als je niet in staat bent de informatie te verwerken als je naar de kaarten kijkt, 

laat dan degene die jou helpt het woord zeggen en wijzen naar het item op de kaart totdat ze 

dat wat jij nodig hebt aanwijzen. 

 

 

Communicatie overwegingen 
 

● Noodgevallen 

○ Wanneer er een noodgeval is, zorg er dan voor dat je een apparaat voor 

personenalarmering draagt of onder handbereik hebt, en vooraf 

geprogrammeerde nood-contacten in je telefoon. 

○ Voeg nood-contacten toe aan je “Favorieten” en in het “Nood Medisch ID” 

gedeelte van je telefoon (wanneer van toepassing),  

● Overweeg vooraf app-groepen in te programmeren, waar je makkelijk bij kunt als je 

een terugval hebt. 

● Sla je nood-contacten op in je telefoon met ICE voor hun naam (in case of 

emergency, in geval van nood). 
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● Zorg er voor dat je vooraf gemaakte kaarten beschikbaar hebt om te communiceren: 

○ Basisbehoeften (voedsel, water, medicijnen, plassen, etc.) 

○ Symptomen en overgevoeligheden (misselijkheid, overgevoeligheid voor licht 

en geluid, etc.) 

○ Comfort benodigdheden (deken, warmte kussen, etc.) 

○ Noodgevallen (bel 112, pijn op de borst, etc.) 

● Apparatuur voor en manieren van communicatie 

○ Zorg er voor dat je elektronische apparaten opgeladen zijn . 

○ Overweeg een lange laadkabel die voor jou in bed of op de bank toegankelijk 

is 

● Maak vooraf lijstjes van wat jij zelf nodig hebt als die niet meteen beschikbaar zijn op 

de communicatiekaarten die in de bijlagen staan.  

 

Neem gas terug en sta herstel toe 

 

Er zijn veel uitlokkende factoren en prikkels in onze omgeving die vooraf kunnen gaan aan 

een terugval en/of die verlengen. Probeer alles te minimaliseren dat energie vereist, 

zintuiglijke en fysieke prikkels, en geef je lichaam de ruimte om zich te herstellen en weer op 

te laden.  

 

Het volgende verschaft ondersteunende interventies en overwegingen om rekening mee te 

houden terwijl je herstelt van een terugval. 

 

 

Zintuiglijke en omgevingsprikkels 
 

Zien/visueel 

● Oogmasker 

● Gekleurde lenzen 

● Pet met klep (om licht van bovenaf te blokkeren) 

● Verduisterende gordijnen 

● Dim licht van electronica (zet in nachtmodus) 

● Bril met blauw licht filter (voor telefoon en computer gebruik) 

 

Geluid 

● Oordoppen 

● Noise canceling headphone (hoofdtelefoon met ruisonderdrukking) 

● Apparaten die ruis laten horen (blauwe, rode, roze, bruine en witte ruis) 

 

Aanraking  

● Losse kleding 

● Niet-schurend linnengoed en beddengoed  

● Let op contact met parfums, eau de colognes, wasmiddelen, verfstoffen. 

schoonmaakmiddelen 

● Verzwaarde deken (stevige druk kan rustgevend zijn, of het kan teveel zijn) 

● Let op drukpunten door lichaamshouding 
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Geur 

● Beperk kookgeuren tot een minimum 

● Vraag zorgverleners en bezoekers om geen parfum te dragen of producten voor 

lichaamsverzorging te gebruiken met geur als zij op bezoek komen 

● Vermijd geurende planten, bomen, kaarsen, producten met geurtjes, etc.  

● Gebruik zeep en wasmiddel met weinig parfum of zonder parfum 

● Vermijd chemische stoffen zoveel mogelijk. Overweeg natuurlijke of op planten 

gebaseerde producten 

 

Cognitieve verwerking en hersenen 

● Minimaliseer cognitieve eisen 

● Beperk lezen, spreken, appen, verwerken van TV shows en media 

● Probeer te vermijden om grote beslissingen te nemen tijdens een crash. 

 

Emotionele stress en stressoren 

● De terugval zelf kan emotioneel uitputtend zijn, echter is het belangrijk om contact 

met uitlokkende prikkels te vermijden of te minimaliseren 

● Vermijd emotioneel belaste gesprekken, films, programma’s, sociale media of nieuws 

● Denk eraan dat positieve en negatieve emoties beide energie verbruiken 

 

Fysiologische fluctuaties 

● Lichaamstemperatuur kan wisselen als je een terugval hebt, dus zorg er voor dat je 

laagjes hebt om aan en uit te trekken 

● Voor lichaamshouding: Zorg er voor dat je steun hebt voor de ruggengraat en armen 

en benen om stijve spieren, spierpijn of een slechte bloedsomloop te vermijden 

● Voor hoofdpijn en symptomen van neuroinflammatie, overweeg gebruiken van 

kompressen voor de ogen en icepacks voor het hoofd 

 

Orthostatische stressoren 

● Rechtop staan of zitten kan je energievoorraden uitputten en de terugval zelf 

verergeren 

● Als je rechtop moet zitten of staan tijdens je herstel, gebruik dan orthostatische 

hulpmiddelen 

● Compressiekleding (let op plooien en bobbels) 

○ Probeer zoveel mogelijk oppervlakte op het lichaam als mogelijk te bedekken 

■ Van compressie kleding tot aan het bovenbeen of de buik is 

aangetoond dat zij het meest helpend zijn 

■ Overweeg compressiebovenkleding voor armen en buik 

● Rehydratatie oplossingen 

● Infuus met zoutoplossingen (door je leverancier besteld) 

● Gebruik ruim zout in je eten, tenzij je zorgverlener anders adviseert 
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Medicatie 

 

Disclaimer: raadpleeg je arts voordat je een nieuw geneesmiddel of supplement in je 

schema opneemt. Zorg ervoor dat je arts op de hoogte is van je supplementen en ze 

nauwlettend in de gaten houdt 

 

Brainfog kan het makkelijk maken je medicatieschema te vergeten als je PEM hebt of 

richting een terugval gaat. Vertraagde of gemiste medicatie kan een terugval verergeren 

en/of het herstel van je terugval vertragen. 

 

● Maak een lijst 

 

○ Gebruik de Downloadbare formulieren in deze gids of maak je eigen lijst. 

○ Zet er huidige medicatie op met datum, tijd dat je het moet nemen, de reden 

waarom je het gebruikt, en de dokter die het voorschrijft. 

○ Zorg ervoor dat je een lijst toevoegt van de medicijnen die je inneemt indien 

nodig of die je noodmedicatie zijn tijdens een terugval (zoals Zofran voor 

misselijkheid) 

 

● Zet alarmen voor medicatie 

 

○ Zet in de beschrijving van het alarm welke medicatie je moet nemen of voeg 

een opdrachtprompt toe die je er aan zal herinneren om de medicatie extra te 

controleren die je op dat moment neemt 

 

● Controleer jezelf een keer extra 

 

○ Plak gekleurde labels of een sticker/streep met een marker op medicijnpotjes 

gebaseerd op welke tijd je ze moet innemen tijdens de dag. Overweeg 

dezelfde kleuren te gebruiken op je medicatiekaarten . 

○ Gebruik pillendozen waarop dag en tijd staan en vul ze van te voren als je 

niet in een terugval zit. 

○ Laat het cellofaantje van de pil open zodat je kunt zien waar je bent gebleven. 

○ Overweeg medicatie te mengen met pudding of yoghurt om makkelijker door 

te slikken terwijl je eveneens voedingsstoffen tot je neemt en een laagje in 

een lege maag vormt (tenzij gecontraïndiceerd). 
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Mogelijke nood-medicatie en ondersteunende interventies 
 

Disclaimer: raadpleeg je arts voordat je een nieuw geneesmiddel of supplement in je 

schema opneemt. Zorg ervoor dat je arts op de hoogte is van je supplementen en ze 

nauwlettend in de gaten houdt 

 

Het herstel van terugval en PEM zal bij elke patiënt anders zijn en een aanpasbare patiënt-

specifieke benadering vereisen. Werk samen met je medische zorgteam om de voor jou 

meest passende interventies tot stand te brengen. 

Het volgende is geen voorschrift voor elke patiënt en vertegenwoordigt alleen terreinen die 

overwogen moeten worden, per symptoom of fysiologische oorzaak gerangschikt. 

 

 

Medicatie of ondersteunende interventies voor het verlichten of minimaliseren van: 

 

 

N.B.: veel van deze behandelingen zijn zonder recept verkrijgbaar, terwijl andere moeten 

worden voorgeschreven en professioneel toezicht vereisen of een uitgeschreven recept van 

je zorgverlener. 
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Voeding en hydratatie 

 

Disclaimer: raadpleeg je medische zorgverlener voordat je drastische veranderingen in je 

dieet aanbrengt of extra supplementen toevoegt. Verhoogde consumptie van zout kan 

gecontra-indiceerd zijn op basis van medicatie en reeds bestaande aandoeningen. Zorg 

ervoor dat je arts op de hoogte is van je supplementen en deze nauwlettend in de gaten 

houdt. 

 

Hier volgen voorbeelden van snelle, gemakkelijke voeding, die rijk is aan voedingsstoffen en 

mogelijkheden voor vochtinname die kunnen worden ingepast in het dagelijks leven met 

ME/cvs, OI, en tijdens een terugval. In het leven met ME/cvs kun je last hebben van 

wisselende darmbeweeglijkheid, overgevoeligheden in maag en lichaam, misselijkheid, etc. 

Wees voorzichtig met het introduceren van nieuwe dingen in je systeem. Begin langzaam, 

werk samen met je medische zorgteam en houd rekening met bekende intoleranties of 

stoffen die de mestcellen triggeren. 

 

Deze lijst is niet compleet of voorschrijvend en dient slechts als referentiepunt om je aan het 

denken te zetten. Je moet jouw eigen patiënt-specifieke keuzes maken en met je medisch 

team overleggen wat voor jou het meest geschikt is.  

 

[n.b.: we hebben hier de merknamen uit de originele tekst verwijderd] 

 

Rehydratie en OI voorbeelden 

 

● Elektrolyten 

● Sportdranken 

● Groente- of vruchtendranken 

● Bronnen van extra natrium kunnen zijn: elektrolyten capsules, Himalaya zout, 

mosterdpakjes, augurkensap, rundvlees- of kippenbouillon (Zorg ervoor dat je de 

instructies van je zorgverlener over verhoogde zoutconsumptie opvolgt). 

 

Kant-en-klare opties 

 

Als je niet kunt kauwen, overweeg dan kant-en-klare opties die zowel hydrateren als 

voedingsstoffen leveren.  

● Invriezen en er op zuigen van elektrolyten, fruit- en groentesap, rundvlees- en 

kippenbouillonblokjes 

● Smoothies 

● Eiwit- of maaltijdvervangers 

● Fruit- en groentesappen zoals selderij, wortel, komkommer, watermeloen 

 

Repen die voedingsstoffen en calorieën leveren 

 

● Honingraatrepen 

● Eiwitrepen 
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Verpakte of gedroogde voedingsmiddelen  

 

Verpakte of gedroogde voedingsmiddelen die het lichaam snel voeden en gemakkelijk te 

bewaren zijn in je Crash Care Kit of op plaatsen in huis waar je vaak komt. Enkele 

voorbeelden zijn: 

● Gedroogd fruit (mango, ananas, appels, kersen, kokosnoot) 

● Noten (cashewnoten, pistachenoten, paranoten, macadamianoten, amandelen)  

● Trail mix 

● Zaden (pompoen, zonnebloem, pepita's, chia) 

● Gedroogde/gekruide spinazie, doperwten 

● Met pindakaas gevulde pretzels, crackers, tortilla's 

● Pakketjes tonijn of kip 

● Jerky (rundvlees, salami, bizon, enz.) 

● Honing sticks 

● Notenboter (amandel, cashewnoten, pinda's, meerzaden) 

● Puddinkjes 

 

 Kant-en-klare of gemakkelijk te bereiden voedingsmiddelen 

 

● Linzen, rijst, quinoa 

● Smoothieblokjes (voeg gewoon melk of water toe) 

● Soepen, bouillon, noedels, Pho, enz. die kunnen worden ingevroren of ontdooid 

● Havermout, yoghurt 

● Kant-en-klare maaltijdbezorging 

● Babyvoeding kan goed zijn bij voedselovergevoeligheden (zoals histamine-

intolerantie) en wanneer er weinig energie is om te kauwen. 

 

Groenten en fruit die rijk zijn aan voedingsstoffen en mineralen  

 

● Komkommers 

● Wortelen 

● Aardbeien 

● Perziken 

● Spinazie 

● Bosbessen 

● Mandarijnen/clementines  

● Rozijnen 

● Aardappelen 

● Broccoli 

● Avocado's 

● Edamame 

● Bananen 

 

Houd rekening met dieetbeperkingen en een vertraagde darmbeweeglijkheid tijdens een 

crash. 
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Activiteiten van het dagelijks leven 

 
Activiteiten van het dagelijks leven, bekend als ADL's, zijn taken die te maken hebben met 

zelfzorg. Veel voorkomende ADL's zijn persoonlijke hygiëne, baden, toiletgang, aankleden, 

eten, slapen en je verplaatsen in de omgeving. Deze taken worden vaak uitgevoerd zonder 

bewust te zijn van de energie die van ons lichaam wordt gevraagd tijdens het uitvoeren van 

de taak. 

 

Mensen met ME/cvs kunnen uitdagingen ervaren bij het bewegen, door een aantal factoren 

zoals: hoeveel, op welke manier, overbelasting van zintuigen, energiegebruik, orthostatische 

intolerantie, neuroinflammatie, enz. Bij het uitvoeren van ADL’s is het belangrijk om op een 

bewuste manier te bewegen, zodat je lichaam kan functioneren, terwijl je rekening houdt 

met de symptomen die specifiek voor jou zijn. 

 

Dit gedeelte geeft een overzicht van manieren om voor jezelf te zorgen en tegelijkertijd 

energie te besparen tijdens een crash en als onderdeel van het leven met ME/cvs. 

 

Voor meer informatie over het besparen van energie verwijzen wij je naar het hoofdstuk van 

deze gids over persoon, omgeving en bezigheden (PEB). 

 

 

Aangepaste hulpmiddelen 

 

Aangepaste hulpmiddelen kunnen nuttig zijn bij het sparen van energie, maar het is ook 

belangrijk om ze strategisch in te zetten. Apparaten die meer energie en stappen vragen om 

ze te gebruiken, zijn contraproductief voor je inspanningen. 

 

Het aanpassen van je techniek, benadering en lichaamshouding kan in sommige gevallen 

gunstiger zijn dan het gebruik van een hulpmiddel. Wees strategisch en gebruik alleen 

hulpmiddelen die jou echt helpen en je leven gemakkelijker en functioneler maken. 

 

Er zijn bepaalde hulpmiddelen die je medische zorgverlener noodzakelijk kan vinden om je 

gezondheid en onafhankelijkheid te behouden. Overweeg hem/haar te vragen om een 

medische urgentie brief te schrijven en te zien hoeveel je verzekering kan vergoeden. 

 

Let op: de aanschaf van artikelen kan duur worden. Deze lijst is alleen bedoeld als 

referentiegids en vereist dat je binnen je eigen [financiële] mogelijkheden werkt. 

 

Verzamel langzamerhand wat je in de loop van de tijd nodig hebt. Veel van deze artikelen 

zijn te vinden in kringloopwinkels of tweedehandswinkels voor medische apparatuur. Andere 

zijn wellicht gemakkelijker en goedkoper online aan te schaffen. 
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Crash overwegingen 
 

Als je in een ernstige crash verkeert, ben je mogelijk niet in staat om zelfs de basis hygiëne 

uit te voeren. Wees vriendelijk voor jezelf, waar je je ook bevindt in het proces van herstellen 

van de crash. Geef prioriteit aan hoe belangrijk de zelfzorg-taak is en of hulp nodig is.  

 

 

Jezelf wassen 

 

● Lichaam 

○ Washandjes die je niet hoeft uit te spoelen (zonder water) 

○ Douchegel die je niet hoeft af te spoelen  

○ Wegwerpwashandjes voor gevoelige gedeeltes 

● Haar 

○ Washandjes met de shampoo er al in 

○ Shampoo die je niet hoeft uit te spoelen of mutsen met de shampoo er al in 

(shampoo cap) 

○ Conditioner die je niet hoeft uit te spoelen 

● Tanden 

○ Tandpasta die je niet hoeft uit te spugen of na te spoelen 

○ Sponsstokjes voor mondzorg 

 

Toiletgang 

 

● Po-stoel naast het bed 

○ Aanpasbare bedhekken die jou helpen om jezelf te laten zakken als je jezelf 

verplaatst tussen het bed en de po-stoel.  

○ Overweeg het gebruik van po-stoel zakken, dit zijn absorberende hygiënische 

zakken waardoor je vermijdt de vuile po te moeten schoonmaken.  

● Ondersteek of bedpan 

○ Als je een po gebruikt in ernstige gevallen, let dan goed op drukpunten of 

huidbeschadigingen als je op een ondersteek ligt. 

○ Zorg voor hygiëne na gebruik van de ondersteek door ervoor te zorgen dat 

lichaam en bed beide droog zijn 

● Gebruik van tangen en andere toilethulpmiddelen met een lang handvat 

● Persoonlijke hygiëne/toiletdoekjes 

● Verhoogde wc bril 

● Overweeg wegwerp urinaalzakjes voor urinalen voor mannen 

● Hygiënische onderleggers voor lekkages of als hulpmiddel als je in bed moet 

toiletteren 

○ Deze kunnen ook onder je onderlaken worden gebruikt om lichaamszweet te 

absorberen (zorg ervoor deze frequent te verwisselen) 

 

Eten 

 

● Vooraf gemaakte en makkelijk te nuttigen snacks en drankjes naast je bed  

● Kijk in het hoofdstuk voeding en drinken voor meer details 

● Aangepast eetgerei 
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Aan- en uitkleden 

 

● Aankleden zou een lage prioriteit moeten hebben als je in een crash zit, hou echter 

voor ogen dat:  

○ Kleding ruim moet zitten, moet ademen en om de dag verwisseld 

○ Als de kleding nauwsluitend is (compressie kleding), let dan goed op of er 

sprake is van striemen en opeenhoping van bloed aan beide kanten van een 

vouw of elastieken band.  

○ Het naast het bed leggen van makkelijk aan te trekken en uit te trekken 

kleding kan helpen.   

 

Mobiliteitshulpmiddelen 

 

● Bedhekken (hulp bij het omrollen en in en uit bed gaan) 

● Wandelstok of rollator als je rondloopt 

● Handgrepen in badkamer en door het hele huis 

● Rolstoel (handbediening of electrisch) 

● Draaischijf om te helpen bij het verplaatsen van het ene oppervlak naar het andere 

 

 

Leven met ME/cvs  
 

Houd er rekening mee dat sommige hulpmiddelen mogelijk niet bevorderlijk zijn voor 

het besparen van energie als geheel. Gebruik voorwerpen die je helpen bij je dagelijks 

functioneren. 

N.B: Mogelijk worden sommige items herhaald uit de eerdere hoofdstukken.  

 

Zelfzorg 

 

● Tijd van de dag 

○ Overweeg ‘s avonds te douchen zodat je de nacht hebt om je 

energievoorraden weer aan te vullen 

● Minimaliseer inspanning bij het afdrogen 

○ Gebruik een badstof badjas in plaats van een handdoek 

○ Sterk absorberende microvezel tulband om te gebruiken nadat je je haar hebt 

gewassen 

● Minimaliseer de noodzaak om je haar te wassen 

○ Kortere kapsels 

○ Droogshampoo 

○ Shampoo mutsen 

● Tanden 

○ Tandpasta die je niet hoeft uit te spugen of te spoelen 

○ Sponsstokjes of watjes voor mondverzorging 

○ Electrische tandenborstels (als geluid / trillingen geen problemen zijn) 

● Mogelijke aangepaste hulpmiddelen 

○ Spons met een lang handvat 

○ Verstelbare douchekop 

○ Douchestoel met leuningen (vooral wanneer orthostatische intolerantie 

aanwezig is) 
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Toiletgang 

 

● Overwegingen met betrekking orthostatische intolerantie en lichaamshouding 

○ Minimaliseer buigen en veranderingen van lichaamshouding 

■ Toilethulp met lange steel of toilettangen 

■ Bidet 

○ Toiletverhoger om makkelijker op de wc te gaan zitten of op te staan 

○ Let op dat je je benen niet te lang tegen de zwaartekracht in laat hangen. Een 

voetenbankje kan nuttig zijn.  

 

    Aan-/uitkleden 

 

● Overweeg kleding die makkelijker is om aan en uit te trekken 

● Kleding de avond van te voren (laten) klaarleggen vlak bij het bed zodat je die 

makkelijk kunt pakken 

● Ruimvallende kleding 

● Compressiekleding als OI aanwezig is 

● Overwegen van hulpmiddelen 

○ Grijpstok 

○ Schoenlepel 

○ Instappers 

○ Sok aantrek hulp 

○ Aankleedstok 

○ Beenlifter 

○ Elastische veters 

○ Knopenhaak of trekhulp voor ritsen 

 

Mobiliteit en hulpmiddelen 

 

● Bedtrapje of hekje om te helpen om te rollen/positioneren en uit bed te  gaan 

● Rollator met zitje en mogelijkheid kleine spullen te dragen 

● Rolstoel 

● Handgrepen in badkamer en door hele huis (waar nodig) 

● Sta- hulpstangen voor bank of fauteuil 

● Wandelstok of rollator voor stabiliteit 

● Grijpstok 

● Aanpassingen in huis voor verbeterde toegankelijkheid, zoals een helling, traplift, 

inloopdouche 
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Zorg goed voor jezelf 

 

Wanneer je leeft met ME/cvs, kan het verleidelijk zijn om je gedachten te fixeren op wat de 

ziekte of een terugval heeft veroorzaakt. Misschien voel je dat je wegglijdt in een toestand 

van zelfverwijt. Simpel gezegd is dit niet bevorderlijk voor je herstel van de terugval en het 

geeft je geen steun om te leven met de ziekte. 

 

Onthoud dat niet elke terugval getimed, verklaard of begrepen kan worden; en dat geldt ook 

voor het begin van de ziekte. Overweeg een tegenovergestelde benadering en rust in het 

moment in plaats van het onverklaarbare te analyseren. 

 

Wees je bewust van cognitieve en emotionele energievreters die kunnen leiden tot een 

terugval en/of je terugval kunnen verlengen. Sta jezelf toe om te genezen en je gezondheid 

te herstellen, dit is de enige noodzakelijke taak wanneer je in een terugval zit. 

 

 

Ga achterover liggen en laat je meevoeren tot je je hersteld genoeg voelt om weer op 

te staan. 

 

 

 

Neem je rust! 

 

● Blijf horizontaal 

● Verminder zintuiglijke prikkels 

● Maak gebruik van kalmerende technieken 

 

Werk aan je welzijn 

 

● Wanneer je niet in een terugval zit, beoefen dan technieken die je systeem helpen 

kalmeren.  

● Meditatie 

● Diep ademhalen 

● Mindfulness  

 

Koester jezelf  

 

● Oefen zelfcompassie [heb mededogen met jezelf] 

● Bedank je lichaam 

● Aanvaarding 

● Geef jezelf toestemming om te rusten en te genezen. 
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Leven met een chronische ziekte en het 

vermijden van terugval 

 

Bij ME/cvs hebt is het van vitaal belang om PEM en de daaropvolgende crash te leren 

voorkomen en te minimaliseren. Maak jezelf, wanneer je geen terugval hebt, vertrouwd met 

middelen die je kunnen helpen energie te besparen en pas de volgende concepten toe in je 

dagelijks leven. 

 

Pacing 
 

Als je ME/cvs hebt, is rust de gouden regel, maar het kan een van de moeilijkste zijn om toe 

te passen en onder de knie te krijgen. Pacing is van toepassing op alle activiteiten. 

Energieverbruikers kunnen fysiek, emotioneel, cognitief, en orthostatisch zijn. Omgevings- 

en zintuiglijke prikkels dragen ook bij tot energie uitputting. 

 

Strategieën  

 

● Neem regelmatig herstellende pauzes 

● Stel timers in tijdens activiteiten om je te herinneren en aan te sporen om te rusten 

● Streef ernaar 80% van je energie te gebruiken en 20% per dag te sparen, zodat je 

een reserve opbouwt en voorkomt dat je in een PEM terechtkomt. 

● Ga, indien mogelijk, om de paar uur voor 10-15 minuten horizontaal.  

● Plan "hersenpauzes". 

● Time management = tempo management 

 

Breek activiteiten of taken op of pas ze aan in kleinere en meer beheersbare 

stappen 

 

● Ga zitten of houd je benen omhoog als je activiteiten doet die je anders staand zou 

doen  

○ Afwassen, de was opvouwen, haar/make-up doen, enz. 

○ Douchestoelen kunnen soms het verschil betekenen tussen terechtkomen in 

een PEM of een herstellende douche. 

 

Draagbare apparaten die de hartslag bijhouden 

 

● Een verhoging van de hartslag, ongeacht de activiteit of stressfactor, kan dienen als 

een fysiologisch signaal om te stoppen en te rusten. 

 

Wees bedacht op de energie die gebruikt wordt bij cognitieve 

verwerkingsactiviteiten (en filteren) 

 

● Lezen, schrijven, praten, een tv-programma of film bekijken, enz. 

● Omgevingen met veel prikkels kunnen de cognitieve verwerking in de weg staan 
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Emotionele reacties, positief of negatief, kunnen PEM uitlokken (soms 

onvermijdelijk) 

 

● Stel passende grenzen om je energieverbruik door informatieverwerking te 

beschermen (media, nieuws, gesprekken met familie/vrienden, enz.) 

 

Neem het jezelf niet kwalijk als en wanneer je een terugval hebt 

 

● Soms zijn crashes volledig buiten je controle 

● Fixeren op het hoe en waarom helpt je niet om te ontspannen en te herstellen 

● Wees lief voor jezelf en vertrouw op je lichaam 

 

 

Andere overwegingen 
 

Voeg geen extra zout of supplementen toe aan je dieet zonder overleg met je medische 

team. Extra consumptie van deze producten kan gecontra-indiceerd zijn voor je specifieke 

aandoeningen (hart-, nierproblemen, etc.) 

 

Richt je op onderliggende gezondheidsaandoeningen die PEM kunnen uitlokken, verergeren 

of verlengen, en behandel deze 

 

● Mestcel Activeringssyndroom (MCAS)  

● Orthostatische intolerantie (OI)-syndromen  

● Nier- en leveraandoeningen 

● Endocriene aandoeningen/ziekten 

● Auto-immuniteit 

● Aandoeningen die pijn versterken 

● Slaapstoornissen 

 

Eet goed en blijf gehydrateerd 

 

● Je lichaam heeft brandstof/energie nodig om te gebruiken en op te slaan. 

 

Orthostatische intolerantie 

 

● Drink 15 minuten voor een activiteit een drankje met elektrolyten 

● Gebruik elektrolyten als een supplement in geval van nood wanneer je voelt dat je 

symptomen krijgt 

● Overweeg de twee-flessen methode: 

○ Eén fles met rehydratatieproduct waar je de hele dag aan nipt 

○ Neem een tweede fles met elektrolyten om te drinken voor een evenement 

○ Je arts kan je helpen de juiste verhouding natrium/water te vinden. Je kunt je 

urineproductie en kleur als richtlijn gebruiken, ervan uitgaande dat je 2-3 liter 

vocht per dag drinkt 

● Streef naar een normale urineproductie 

○ Ongeveer 20 seconden gestage stroom 

○ Lichtgele kleur 

○ Normale frequentie (5-6 keer/dag) 
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● Overweeg je arts te vragen je een infuus met zoutoplossing voor te schrijven. Dit 

infuus wordt door een arts toegediend om een terugval te voorkomen of het herstel te 

bespoedigen 

○ 0,9% normale zoutoplossing van 1,5 liter verdeeld over 60-90 minuten 

● Zoek indien nodig farmacologische interventies [medicatie] 

● Gebruik compressiekleding om zoveel mogelijk lichaamsoppervlak te bedekken 

○ Richt je op de romp/buik, benen en armen 

 

 

Richt je op herstellende slaap 

 

● Zorg voor een goede slaaphygiëne 

● Herken slaapstoornissen 

○ Versterking van pijn 

○ Versterking van zintuiglijke prikkels 

○ Centrale overbelasting 

● Pak omkeerbare slaapstoornissen aan 

○ Cafeïne, alcohol, decongestiva, stimulerende middelen 

○ Vermijd activiteiten die je hersenen activeren voor het slapen gaan en gebruik 

blauwlicht filters bij het bedienen van elektronische apparaten 

● Aanpak of behandeling van primaire slaapstoornissen en secundaire 

slaapstoornissen zoals rusteloze benen syndroom, slaapapneu, enz. 

 

Bepaal samen met je behandelteam welke slaapmiddelen je nodig hebt 

 

● Doorslapen 

● In slaap vallen 

● Vaak wakker worden en dan weer in slaap vallen 
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Gedachten aan zelfmoord 

 

Wanneer het lichaam voor het eerst ziek wordt, kan dit mentaal, emotioneel en fysiek 

slopend zijn voor wie het treft, omdat het lichaam worstelt om zichzelf te reguleren. Dit 

proces kan ongelooflijk overweldigend zijn als de patiënt probeert de woorden te vinden om 

te beschrijven wat er met hem gebeurt. Als gevolg hiervan kunnen het ondersteunende 

netwerk en het medische zorgteam het moeilijk vinden om zorg en ondersteuning te 

benaderen, waardoor het gevoel van isolement en hopeloosheid bij de patiënt blijft bestaan. 

 

Soms kan die hopeloosheid leiden tot het gevoel dat zelfmoord makkelijker zou zijn dan 

proberen te navigeren door je lichaam, het uitleggen aan familie en vrienden, proberen 

behandelingen te vinden, en de ziekte te overleven. 

 

Op die momenten is het belangrijk om vol te houden, hulp te zoeken en de druk van 

jezelf af te halen. 

 

Als je je hopeloos of suïcidaal voelt, neem contact op, je hoeft deze last niet alleen te 

dragen.  

 

Hulpmiddelen bij crisis en suïcidepreventie 
(Beschrijvingen van websites komen rechtstreeks van webpagina's waarnaar wordt 

verwezen) De Amerikaanse tekst is hier aangepast op de Nederlandse situatie. 

 

113 Zelfmoord Preventie  

- Bel gratis 0800-113 

- Bezoek online: https://www.113.nl 

- Chat via website  https://www.113.nl/chatten 

 

“Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. 

Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Wij zijn 

ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen 

wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt 

georganiseerd.” 

 

Luisterlijn 

Altijd bereikbaar, 7 dagen per week, dag en nacht:  

- Bel 088-0767 000 

- Bezoek online: https://www.deluisterlijn.nl 

- Mail anoniem   https://ehulp.deluisterlijn.nl/ 

- Chat via de website van 10.00-22.00 uur 

 

Bij acute psychische crisis 

Neem je contact op met je huisarts of huisartsenpost, deze zal contact opnemen met het 

dienstdoende GGZ of ziekenhuis crisisteam.  

 

https://www.113.nl/
https://www.113.nl/chatten
https://www.deluisterlijn.nl/
https://ehulp.deluisterlijn.nl/
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De beslissing nemen om spoedhulp te zoeken 

 

Eerst en vooral, HOU HET SIMPEL! Het is niet jouw taak om te bepalen wat er mis is. Als jij 

of je verzorger denkt dat je naar de spoedeisende hulp of de eerste hulp moet gaan, dan 

moet je waarschijnlijk gaan. 

 

Als je 112 belt, vraag je om een evaluatie door een ervaren ambulanceverpleegkundige. 

Deze zal de situatie beoordelen met meer kennis en hulpmiddelen dan je thuis hebt en je 

begeleiden bij de beslissing om naar de spoedeisende hulp te gaan. Het bellen van 112 

betekent niet automatisch dat je naar het ziekenhuis wordt vervoerd. 

 

Veel verzekeraars hebben een telefonische triagedienst. Het bellen van deze dienst kan je 

helpen bij het nemen van de beslissing om al dan niet spoedeisende hulp in te roepen. 

 

Als het niet zo duidelijk aanvoelt, zijn hier enkele dingen om te overwegen bij het nemen van 

de beslissing om 112 te bellen of naar de spoedeisende hulp te gaan. 

 

● Uitdroging is een medisch noodgeval en verbetert snel met 1-2 liter normale IV 

zoutoplossing. De meeste spoedeisende hulp centra zijn bereid deze dienst te 

verlenen. Rehydratatie kan het verschil maken om je beter te voelen. Onbehandelde 

dehydratatie verlengt de terugval en kan in het ergste geval leiden tot nierfalen en de 

dood. Tekenen en oorzaken van uitdroging zijn onder andere: 

 

○ Verminderde urineproductie 

○ Urine is donkergeel of zelfs bruin (bij ernstige dehydratatie) 

○ Herhaaldelijk braken en/of diarree 

○ Je te zwak voelen om te drinken of te kauwen (ijs-chips zijn geen adequate 

hydratatie) 

○ Verhoogde of toenemende verwardheid 

○ Hoewel koorts een teken van uitdroging kan zijn, kan langdurige koorts ook 

uitdroging veroorzaken. 

 

● Veel ME/cvs-patiënten hebben pijn op de borst tijdens een terugval, waardoor het 

moeilijk te zeggen is of het om een probleem met het hart gaat of niet. Hier zijn een 

paar dingen om te overwegen: 

 

○ Is de pijn op de borst anders dan wat je gewoonlijk ervaart? 

○ Gaat de pijn op de borst gepaard met kortademigheid, duizeligheid of 

misselijkheid?  

○ Straalt de pijn uit van de borst naar de kaak en/of de arm? 

○ Voelen jij of je verzorger zich ongemakkelijk of ben je bang? 

 

 

 

Als je op één van deze vragen ja hebt geantwoord, bel dan 112 of ga naar de 

dichtstbijzijnde spoeddienst of eerste hulp. 
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● Er is sprake van een ernstige allergische reactie wanneer je reageert op een 

voedingsmiddel of medicijn dat anafylaxie veroorzaakt, een ernstige huiduitslag, of 

ernstige maagklachten veroorzaakt. 

 

○ Anafylaxie is wanneer je een zwelling in je gezicht, mond of tong krijgt die je 

luchtwegen snel kan blokkeren. Dit is een medisch noodgeval, bel 

onmiddellijk 112! 

○ Huiduitslag op het hele lichaam is weliswaar geen noodgeval, maar kan zeer 

onaangenaam zijn en soms zeer ernstig worden. Bovendien kan het een 

voorbode zijn van anafylaxie. Ga onmiddellijk naar de dokter. 

○ Een verstoorde spijsvertering, zoals diarree en braken, kan leiden tot 

uitdroging. Let op tekenen van uitdroging en zoek zo nodig onmiddellijk hulp. 

 

 

 

Verwachtingen van spoedeisende hulp of 

spoedbehandeling 
 

Velen hebben zich onbegrepen of zelfs vernederd gevoeld bij de spoedeisende hulp. Wij 

werken eraan om zorgverleners voor te lichten over ME/cvs, wat zal leiden tot meer 

effectieve interventies binnen de spoedeisende hulp. Echter, dit proces kost tijd. Dit 

hoofdstuk kan helpen jouw ervaring en verwachtingen te sturen door inzicht te krijgen in het 

doel en de rol van de medische omgeving waarin je je begeeft. 

 

Inzicht in de verantwoordelijkheden van hulpverleners op de spoedeisende hulp kan je 

helpen realistische verwachtingen te scheppen over het type en niveau van zorg die zij 

kunnen bieden.  

 

Het primaire doel bij een spoedgeval is het identificeren, stabiliseren en behandelen van 

levensbedreigende situaties en/of het vaststellen van aandoeningen die onmiddellijke 

ziekenhuisopname vereisen. Gelukkig zijn ME/cvs en aanverwante aandoeningen over het 

algemeen niet acuut levensbedreigend. Maar vergeet niet, dat is waarom jij naar de eerste 

hulp gaat, om uit te sluiten dat er niet iets ernstigers aan de hand is.  

 

Als wordt vastgesteld dat jouw toestand niet levensbedreigend is of onmiddellijke stabilisatie 

vereist, kan het personeel van de spoedeisende hulp minder attent lijken, omdat zij ervoor 

zullen zorgen dat jij je onderzoek en verzorging in een niet-spoedeisende omgeving kunt 

afmaken lom ruimte te maken voor ernstiger noodgevallen. 

 

In een spoedeisende hulp faciliteit, is het doel om te beslissen of jij moet worden 

overgebracht naar een spoedeisende hulp of ziekenhuis, en of dringende medische zorg 

nodig is, of dat je kunt worden beoordeeld en gevolgd op een later tijdstip in een niet-

spoedeisende situatie. 
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Verwachtingen en tips 

 

● IV-vloeistoffen toegediend krijgen is een ingreep die de meeste patiënten met 

ME/cvs over het algemeen zal helpen. Informeer het personeel als je orthostatische 

intolerantie hebt en baat zou kunnen hebben bij IV-vloeistoffen terwijl zij jouw 

urgentiestatus beoordelen. Vermeld alle situationele factoren die orthostatische 

intolerantie kunnen verergeren, zoals uitdroging, slechte orale inname, lage koorts, 

diarree, misselijkheid en braken, duizeligheid, enz. 

● De medische staf beoordeelt ook jouw neurocognitieve toestand, controleert de 

hartactiviteit, controleert de zuurstofverzadiging, neemt bloed af en laat een 

urinemonster afnemen om urgente gezondheidsgegevens te controleren. Dit is 

kritische informatie die grote levensbedreigende problemen uitsluit (hartaanval, 

beroerte, ernstige bacteriële infectie, enz.). 

● Weet dat spoedeisende hulp medewerkers aarzelen om sommige medicijnen te 

geven terwijl je wacht, vooral pijnmedicatie, omdat ze een ernstig probleem kunnen 

maskeren en de zorg kunnen vertragen, of zelfs jouw leven in gevaar brengen! 

● Houd nuttige informatie bij de hand. 

○ Vermeld je huidige medicijnlijst, allergieën of intoleranties, klachtenlijst 

(diagnoses) en een duidelijke uitleg van je huidige zorgwekkende symptomen 

die je naar de eerste hulp brachten. 

○ Een kopie van de samenvatting van je laatste bezoek aan je ME/cvs-arts kan 

nuttig zijn bij het begeleiden en erkennen van je zorgbehoeften. 

○ Hoewel het niet jouw taak is om de zorgverleners voor te lichten, zijn er wel 

hulpmiddelen die hen kunnen helpen bij het nemen van beslissingen en het 

uitvoeren van interventies, terwijl ze je aandoening bevestigen. 

■ Overwegingen voor spoedgevallen en spoedeisende hulp bij ME/cvs 

■ Behandelingsrichtlijnen van de U.S. ME/CVS Clinician Coalition 

● Denk eraan dat je er een tijdje bent. Op spoedeisende hulp en spoedafdelingen 

krijgen de meest bedreigde levens prioriteit qua aandacht. 

 

 

Dus, waar het op neerkomt is, als je je zorgen maakt over je leven en veiligheid, ga dan naar 

de eerste hulp of spoedeisende hulp. Begrijp het proces, zorg dat je informatie bij de hand 

hebt om het personeel te informeren, wees geduldig, en weet dat wat jij meemaakt ook 

aandacht verdient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://batemanhornecenter.org/wp-content/uploads/filebase/education/top_resources/ER-and-Urgent-Care-Considerations-for-MECFS-1.19.22-005.pdf
https://batemanhornecenter.org/wp-content/uploads/filebase/Treatment-Recs-MECFS-Clinician-Coalition-V1-Feb.-2021.pdf
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Reizen en terugvallen 

 

Reizen 
Reizen is prachtig, maar het kan je ook blootstellen aan het risico van een terugval. De 

verhoogde energie bestedingen op fysiek, cognitief en emotioneel vlak kunnen je 

energiereserves sneller opgebruiken dan je zou denken. Hier zijn enkele tips die je kunnen 

helpen minder kans te hebben op een terugval en je energie langzamer te gebruiken. 

 

● Zorg ervoor dat je een aantal dagen voor de reis goed uitrust en hydrateert. 

Overweeg om één tot twee dagen voor vertrek een vochtinbrengend infuus te vragen 

● Zorg ervoor dat je voldoende medicijnen bij je hebt, vooral als het om gereguleerde 

stoffen gaat. 

● Zorg ervoor dat je een actuele medicatielijst en contactinformatie voor je 

zorgverleners bij de hand hebt. 

● Houd rekening met een paar dagen rust wanneer je op je bestemming aankomt en 

wanneer je weer thuis bent. 

● Plan een rustige route zodat je de hele dag kunt rusten. 

● Als je bestemming lager is gelegen, heb je misschien meer energie. Dat is mooi, 

maar denk eraan je tempo aan te houden en naar je lichaam te luisteren. Hoger 

gelegen gebieden kunnen belastender zijn. 

● Eet regelmatig kleine maaltijden en blijf gehydrateerd. Als je voedselintoleranties 

hebt, zorg er dan voor dat je triggers in je voeding vermijdt. 

 

Vliegreizen 

 

● Boek vluchten die je in staat stellen een normale slaap/waakcyclus te volgen. 

● Als de reis lang is, overweeg dan een tussenstop onderweg. 

● Probeer meerdere malen overstappen tot een minimum te beperken. 

● Gebruik assistentie diensten zoals een bagagekoerier om voor je koffers te zorgen. 

Op die manier hoef je niet met bagage te sjouwen. 

● Probeer zo weinig mogelijk handbagage mee te nemen. 

● In je handbagage moet je minstens voor een paar dagen medicijnen meenemen voor 

het geval je bagage zoekraakt. Of, indien mogelijk, neem al je medicijnen mee 

● Als je moet overstappen, geef jezelf dan ruim de tijd om van de ene gate naar de 

volgende te gaan 

● Maak gebruik van vervoer in de terminal, zoals rolstoelen of gemotoriseerde karretjes 

om bij je gate te komen 

● Draag een zonnebril en oordopjes om prikkels te beperken 

● Zodra je door de beveiliging bent, zorg er dan voor dat je water en elektrolyten bij je 

hebt. 

● Draag compressiekleding. 

 

Autoreizen 

 

● Probeer lange dagen rijden tot een minimum te beperken. Ook al zit je "maar", je 

verbrandt toch meer energie dan je denkt 

● Probeer iemand anders te laten rijden of pauzeer regelmatig 

● Probeer je voeten zo veel mogelijk omhoog te houden 
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● Draag compressiekleding 

● Minimaliseer prikkels door een zonnebril en oordopjes te dragen. 

● Als je aan het rijden bent en je voelt dat je tekenen van een crash/teruval begint te 

vertonen: 

○ Ga aan de kant en zet de auto in de parkeerstand 

○ Informeer een contactpersoon voor noodgevallen 

○ Probeer horizontaal te gaan liggen en te rusten als je op een veilige plek bent 

○ Drink een rehydratatiedrankje, en maak de omgeving prikkelarm.. 

● Rijd niet verder als je een crash voelt aankomen, want dit is een veiligheidsrisico 

voor jouw gezondheid en voor die van je mede-weggebruikers. 

● Als je na je rustpauze niet beter wordt, roep dan hulp in en laat je naar huis 

vervoeren. Je kunt je auto altijd op een later tijdstip ophalen, of iemand anders kan je 

auto terug naar je woonplaats rijden. 

 

 

 

Originele artikel: “The ME/CF S Crash Survival Guide” van het Bateman Horne Center   

© 2022 Bateman Horne Center All rights reserved 

Vertaald met toestemming door de ME/cvs Vereniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://batemanhornecenter.org/wp-content/uploads/filebase/crash_care/B_W_Survival_Guide_Complete.pdf
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Appendix  

 

Crash Care Kit benodigdheden 

Gids voor zorgverleners 

Verklarende woordenlijst 

Downloadbare formulieren 

Medische formulieren  

Ochtend 

Middag 

Avond 

Medisch formulier (Algemeen) 

Beëindigd 

 

Diagnoses 

 

Allergieen 

 

Medische zorgverleners en noodcontacten 

 

Comminucatie kaarten 

 Noodzakelijke behoeften 

  Symptomen & gevoeligheden 

  Comfort 

 Noodgevallen & ernstige situaties 

  Blanco kaarten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Crash Care Kit benodigdheden 

 

Bereid een "Crash Care Kit" voor 
Net zoals elk goed toegerust huis een EHBO-doos heeft, zou elk huis met iemand met 

ME/cvs een Crash Care Kit moeten hebben. Doe deze artikelen in een doos of tas en houd 

deze bij je. Controleer op vervaldata en vul ze elke zes maanden, of wanneer nodig, aan. 

Overweeg een paar Crash Care Kits te hebben die je kunt gebruiken op plaatsen waar je 

vaak komt, zoals je woonkamer en slaapkamer. Het is ten zeerste aan te bevelen een "go 

kit" mee te nemen wanneer je je huis verlaat. Neem de inhoud van deze kit door met je 

naasten en vertel hen waar je deze bewaart. Als je alleen woont, leg het dan op een 

opvallende plaats voorzien van een label, voor het geval je hulp nodig hebt van anderen die 

niet bekend zijn met je situatie.  

 

Crash Care Kit benodigdheden  

   Lijst van huidige medicatie met datum, reden van gebruik, frequentie en dosering 

   Lijst van artsen, vakgebied, telefoonnummers, overzicht van recent patiëntbezoek 

   Lijst van noodcontacten  

   Apparaten om vitale functies te meten zoals: bloeddruk, zuurstof, temperatuur, hartslag 

   Eiwitrijke snacks zoals eiwit- of ontbijtrepen, noten, gedroogd fruit 

   Manieren om calorieën aan te vullen tijdens een zware crash (maaltijdvervangende 

drankjes)  

   Flessen water en rehydratiepakketten 

   Blocnote, pen/potlood en mogelijkheid om datum en tijd te raadplegen. 

   Oogmasker, zonnebril, hoed met zonneklep (om het licht van bovenaf te weren) 

   Oordopjes of een hoofdtelefoon met geluidsreductie 

   Verwarmingskussen, elektrisch of in de magnetron te verwarmen 

   Ice pack of koud kompres  

   Handdoek, washandje of vochtige doekjes die je huid verdragen 

   Extra batterij of telefoonoplader  

   Crash care communicatiekaarten  

   Noodmedicatie. Bijvoorbeeld om ontstekingen en spier-/gewrichtspijn te verminderen, 

misselijkheid en neuro-inflammatoire symptomen te verlichten, te helpen bij slaap en 

ontspanning, en de activiteit van mestcellen en histamine te stabiliseren. Overleg met je 

medische team voor de juiste farmaceutische ondersteuning, en voordat je een nieuw vrij 

verkrijgbaar geneesmiddel of supplement invoert.  

 

Crashverzorgingsset voor in je auto 

   Extra medicatie  

   Nood telefoonnummers  

   Kussen 

   Deken  

   Snacks en water  

   Rehydratie pakjes 

   Telefoonoplader 
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Gids voor hulpverleners 
 
 

Wanneer iemand om wie je geeft een terugval heeft, kan dat beangstigend zijn en je een 

machteloos gevoel geven. Deze gids wil kennis en inzichten geven van zorgverlener tot 

zorgverlener over manieren om de persoon die het ongeval meemaakt (hieronder aangeduid 

als de patiënt) te steunen en zijn lijden te verlichten. 

 

1. Zorg dat de patiënt op een veilige plaats ligt  

• Als hij op de grond ligt, zorg dan voor een kussen en een deken.  

• Als je de patiënt veilig op het bed of de bank kunt krijgen, doe dat dan, anders hou je 

de patiënt comfortabel waar hij is. 

 

2. Houd de patiënt:  

• Gehydrateerd  

• Comfortabel  

• Horizontaal  

 

3. Neem contact op met hun huisarts en noodcontacten om hen op de hoogte te stellen van 

de terugval. 

 

4. Beperk zintuiglijke prikkels zoals licht, geluid, aanraking, geur en andere afleidingen om 

een rustige zintuigloze omgeving te creëren. Dit omvat zowel het directe als het indirecte 

contact dat de patiënt met jou of zijn omgeving kan hebben.  

• Visueel: verlaag of elimineer alle vormen van licht en vermijd visuele stimulatie zoals 

snelle bewegingen en opvallende of felle kleding.  

• Geluid: beperk overmatige, terugkerende, overstimulerende geluiden. 

• Aanraking: beperk of verzacht bij een terugval lichamelijke aanraking en gebruik niet-

schurende kleding en beddengoed.  

• Geur: verminder of elimineer geurige voedingsmiddelen, planten, parfums, 

bodylotions, chemicaliën, wasmiddelen, dieren, kaarsen, enz.   

• Temperatuur: houd de omgevingstemperatuur stabiel en gebruik verwarmings- en 

koelapparaten om de persoon te helpen bij zijn temperatuurschommelingen. 

 

5. Besef dat de patiënt misschien niet wil of kan praten, behalve om u de nodige informatie 

te geven.  

• Praat als hulpverlener alleen als dat nodig is om de patiënt te helpen.  

• Als de patiënt niet kan praten, gebruik dan alleen zo nodig communicatiekaarten of -

apparaten. 

 

6. Je eerste doel is om rust te stimuleren, beweging te verminderen en de patiënt te helpen 

energie te sparen. 

 

7. Geef lichte, makkelijk verteerbare voeding die de patiënt kan verdragen. Het is belangrijk 

dat als de patiënt niet in staat is te eten, de prioriteit nog steeds moet liggen bij voldoende 

hydratatie. 

 

8. Probeer hun medicatieschema zoveel mogelijk aan te houden. 
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9. Zorg dat de patiënt het volgende tot zijn beschikking heeft. 

• Ice pack  

• Verwarmingskussen  

• Handdoek of washandje  

• Oordopjes 

• Extra flessen water of hydratatiepakjes 

 

10. Zorg voor medicijnen die ontstekingen en spier- of gewrichtspijn tegengaan, 

misselijkheid en neuro-inflammatoire symptomen verlichten, helpen bij slaap en 

ontspanning, en de activiteit van mestcellen en histamine stabiliseren. Werk samen met je 

medisch team om de juiste farmaceutische ondersteuning voor je te vinden, en overleg altijd 

met hen voordat je een nieuw vrij verkrijgbaar medicijn of supplement introduceert. 

 

11Als de patiënt veilig, kalm en ontspannen is, haal je diep adem. Besef dat je het beste 

hebt gedaan wat je kunt. 

 

12. Zoek verdere begeleiding over manieren om de vooruitgang van de persoon te 

ondersteunen in de ME/cvs Crash Survival Gids.  

 

 

Wanneer u een noodsituatie vermoedt   
 

Er kunnen momenten zijn waarop de patiënt in een ernstige gezondheidstoestand verkeert. 

Als jij of de persoon voor wie je zorgt zich zorgen maakt over de hun gesteldheid, dan is het 

altijd het beste om te bellen voor een professionele medische beoordeling (hetzij 112 of via 

de spoedeisende hulp).  

 

Het is niet jouw taak om vast te stellen wat er mis is, dus als je twijfelt aan hun veiligheid, 

dan moet je waarschijnlijk medische evaluatie inroepen.  

 

Let op: je patiënt kan in het verleden negatieve ervaringen hebben gehad met bezoeken 

aan de spoedeisende hulp. Zie het gedeelte over de beslissing om spoedeisende hulp te 

zoeken voor begeleiding bij de voorbereiding en ondersteuning tijdens het bezoek. 
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Verklarende woordenlijst 

 

 

ADL: Algemeen Dagelijkse levensverrichtingen 

 

ICE: In Case of Emergency – In Geval van Nood 

 

MCAS: Mestcel activatie syndroom 

 

ME/cvs: Myalgische Encefalomyelitis/chronisch vermoeidheid syndroom 

 

OI: Orthostatische Intolerantie 

 

PEM: Post-Exertional Malaise  

 

POB: Persoon, Omgeving, Bezigheden 

 

POTS: Posturaal Orthostatisch Tachycardie Syndroom  

 

 

• • • 

 

Orthostatische Intolerantie (OI):  

Orthostatische intolerantie (OI) betekent de abnormale toename van symptomen bij staan 

die worden verlicht door te gaan liggen. Er zijn vele mogelijke oorzaken van OI. Neuraal 

gemedieerde hypotensie (NMH), orthostatische hypotensie (OH), en posturaal orthostatisch 

tachycardiesyndroom (POTS) zijn medische termen die worden gebruikt om verschillende 

mogelijke fysiologische verschijnselen of metingen van deze verschijnselen te beschrijven 

die verband houden met het ontstaan van OI symptomen. 

 

De symptomen kunnen zijn: licht in het hoofd of flauwvallen, hartkloppingen, hoofdpijn, 

mentale problemen (moeite om zich te concentreren, bij de les te blijven, op te letten of de 

juiste woorden te vinden), ongemak op de borst, koude handen en voeten, chronische 

vermoeidheid of misselijkheid. 

 

Mestcel activatie syndroom (MCAS):  

Mestcel activatie syndroom is een aandoening waarbij het immuunsysteem overmatig 

reageert op omgevingsfactoren, zoals voedsel, medicatie, chemicaliën, geuren, zonlicht, 

temperatuur, enz. alsof deze factoren een vreemde besmettelijke indringer 

vertegenwoordigen. Mestcellen zijn een specifiek type witte bloedcellen die in bijna alle 

weefsels in het lichaam aanwezig zijn. Hun taak is vooral het bepalen van " eigen versus 

niet eigen". 

 

Wanneer zij worden geactiveerd, denkend dat een blootstelling niet eigen is, laten zij vele 

lokale ontstekingsmoleculen vrij, waaronder, maar niet uitsluitend, hoge niveaus van 

histamine die allergie-achtige reacties kunnen veroorzaken in de weefsels waarin histamine 

is vrijgekomen. Geactiveerde mestcellen communiceren ook met andere mestcellen en met 

delen van het autonome perifere zenuwstelsel en kunnen ook in deze systemen overdreven 

reacties veroorzaken. 
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