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In Mexicaanse outfit hebben de artsen van
huisartsenkring Rupelstreek het bedrag aan
radiopresentatrice Siska Schoeters overhan-
digd, waarna het nummer Mexico van The Les
Humphrie Singers over het Woodrow
Wilsonplein schalde.

Ook de Gentse huisartsenkring heeft geld
ingezameld voor Music For Life. De kring
heeft aan alle Gentse artsen gevraagd om 1
euro te doneren per geplaatst A/H1N1-vac-
cin. De kring heeft een cheque van 15.000
euro afgeleverd aan het glazen huis in thuis-

stad Gent, maar ondertussen zijn er nog
stortingen bijgekomen. Het bedrag zou
momenteel rond 16.000 euro schommelen.

De Studio Brussel-actie ‘Music For Life’
heeft 3.649.595 euro opgebracht. Hiermee
kan het Rode Kruis 729.919 muskietennet-
ten kopen voor het Afrikaanse land Burundi.
Deze netten bieden bescherming tegen mala-
ria, de ziekte waar 80% van de Burundezen
aan blootgesteld is.

E.V.

I
n de wet staat dat de stembusslag ‘om de
vier jaar’ moet plaatsvinden. De eerste twee
edities van de artsenverkiezingen, in 1998

en 2002, gingen telkens door in
de maand juni. Tot het in 2006 de
beurt was aan minister Demotte
om verkiezingen uit te schrijven.
Even speelde hij met het idee
om de dokters al in maart naar
de stembus te roepen omdat de conventie dat
jaar uitzonderlijk tot juli doorliep. Uiteindelijk
opteerde hij voor september 2006. 

Ministerraad
Beide tijdstippen, maart of september, waren

legitiem omdat voor de wet alleen het jaar-
tal van tel is. Bijgevolg komt eender welke maand
in aanmerking om de verkiezingen te orga-
niseren, als het maar ‘om de vier jaar’ is.
Maar Onkelinx knoopt nu terug aan met de tra-
ditie om de verkiezingen in juni te houden. Ze
legt haar KB wellicht vandaag, en ten laatste
volgende week, voor aan de ministerraad.
Daarna moet de Raad van State nog zijn zegen
geven. 

Nieuw is dat de artsen - naast de klassieke
procedure via aangetekend stemformulier - voor
het eerst ook elektronisch hun stem kunnen

uitbrengen. Het Riziv ontwikkelde daar-
voor zelf een beveiligde webapplicatie.
De procedure verloopt dus niet via eHealth. 

De keuze voor juni kwam
er na overleg met de Bvas en
het Kartel. Beide syndicaten
houden geen al te beste her-
inneringen over aan het sce-

nario van 2006, toen ze in volle zomer
hun kiescampagne op gang moesten trek-
ken. Daar komt nog bij dat ze in het najaar
de handen vrij willen hebben voor onder-
handelingen over een nieuw tarievenak-
koord. Ook minister Onkelinx ziet liever
niet dat een kiescampagne de aanloop
naar een nieuwe conventie doorkruist.

Representativiteit toetsen 
De tijdslijn voor de verkiezingen ligt al

in grote lijnen vast. Het Riziv wil eind
februari al van start gaan met het opma-
ken van de voorlopige kiezerslijsten.
Artsensyndicaten die zich verkiesbaar wil-
len stellen, moeten tegen half maart hun aan-
vraag tot erkenning als representatieve beroeps-
vereniging indienen. Een maand later, we zijn
dan halfweg april, volgt het verdict van het Riziv. 

In de tweede helft van mei hoopt het Riziv

de papieren stemformulieren de deur uit te krij-
gen. Eind juni worden vervolgens de stembussen
gedepouilleerd. 

Peter Backx
peter.backx@be.cmpmedica.com

Artsen in juni naar de stembus

‘Huisartsen For Life’ zamelt 22.000 euro in
De geldinzamelactie voor ‘Music For Life’ van huisartsenkring

Rupelstreek heeft 6.646 euro opgeleverd. De Gentse huisartsen-

kring zamelde 15.000 euro in. In totaal bracht Music For Life 

3.649.595 euro op.

De artsenverkiezingen vinden dit jaar in juni plaats, en niet in september zoals vier jaar geleden. 

Dat bevestigt Riziv-baas Jo De Cock aan Artsenkrant. Minister Onkelinx legt haar ontwerp-KB wellicht

vandaag al voor aan de ministerraad. Als alles goed gaat, verschijnt de hele kiesprocedure nog deze

maand in het Staatsblad.
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Gent opent derde
wachtpost
Dit weekend treedt in Gent

een derde huisartsenwacht-

post in werking. Dat gaat

gepaard met een reorganisatie

van het wachtsysteem in de

Gentse regio.

Vanaf nu kan de zieke Gentenaar tijdens
het weekend en op feestdagen terecht in
drie huisartsenwachtposten. De bestaande
wachtposten in de Martelaarslaan en op de
Baudelokaai worden uitgebreid met een
wachtpost in Gentbrugge, op de campus Sint-
Jozef van AZ Maria Middelares. Deze loca-
tie is in de streek goed gekend. Dr. Jean-Pierre
Matthijs, voorzitter van de Huisartsen-
vereniging Gent, hoopt dat patiënten uit
Gentbrugge en Ledeberg die vroeger moei-
lijker de stap zetten naar de wachtpost,
dat nu wel zullen doen.

Efficiënter
Het initiatief kwam er vooral op vraag van

de huisartsen uit Melle en Destelbergen, de
perifere gebieden van de stad. Zij oefenden
nog een lokale wachtdienst uit en sluiten
nu aan bij het systeem van wachtposten.
Vanaf dit weekend verloopt de wachtdienst
volgens het vernieuwde model. “Het gaat
niet alleen om een bijkomende wachtpost.
We willen het wachtsysteem ook performanter
maken”, zegt Dr. Matthijs.

Zo blijft na elf uur ‘s avonds enkel nog de
wachtpost in de Martelaarslaan open.
Huisbezoeken blijven gewaarborgd, maar zul-
len efficiënter verlopen. “Onze auto’s wor-
den uitgerust met een nieuw gps-systeem
dat toelaat om die auto te sturen die zich
het dichtst bij de oproep bevindt.” De
nieuwe verdeelsoftware van de vereniging
moet garanderen dat er geen toename
komt van het aantal wachten.

K.V.d.V.
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Voor het eerst 
ook elektronisch

stemmen mogelijk

Artsenverkiezingen: de klok begint te tikken.
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in de CVS-centra is nutteloos geble-
ken (1). De vorige minister van
Volksgezondheid gaf in het par-
lement toe dat CGT/GET geen cura-
tieve therapie is (1). Uit de eva-
luatie van de referentiecentra door
het Riziv blijkt dat patiënten erop
achteruit gaan als men objectieve
maatstaven hanteert: de arbeids-
participatie neemt af (1). Vaak
grootschalige, internationale pati-
ëntenenquêtes onderstrepen dat
veel patiënten verslechteren door
CGT/GET (1).

Nutteloos en gevaarlijk
Niettegenstaande het feit dat

men zelf aantoonde dat de “behan-

deling” in de referentiecentra nut-
teloos is, besloot het Riziv eind vorig
jaar dat men op dezelfde voet
verder gaat en dat de patiënt ook
in de toekomst “dient mee te

(AK 2037, 10/11/2009)
De referentiecentra werden in

2002 door het Ministerie van Volks-
gezondheid en het Riziv aan uni-
versitaire centra geïnstalleerd om
patiënten met CVS (eigenlijk
ME/CVS) te behandelen. De wer-
king van die centra is gebaseerd
op het zogenoemde (bio)psycho-
sociale model: CVS wordt in stand
gehouden door negatieve cogni-
ties, zoals “overdreven aandacht
voor pijnprikkels” en bewegings-
angst en de daaruit voortvloei-
ende deconditionering. De “behan-
deling” bestaat uit gedragsthe-
rapie/CGT (teneinde “dysfuncti-
onele gedachten” te elimineren)
en graduele oefentherapie/GET
(om de deconditionering aan te
pakken). 

Laagje vernis
Biomedische diagnose én behan-

deling worden door het Riziv “per
decreet” verboden. In beleidsdo-
cumenten van het Riziv worden,
in strijd met duizenden weten-
schappelijke studies die het tegen-
deel aantonen, biologische afwij-
kingen systematisch ontkend. De
CVS-werkgroep van het Riziv bestaat
uit aanhangers of pleitbezorgers
van het (bio)psychosociaal model,
mensen die (nagenoeg) niets
weten van ME/CVS, politiek
benoemden en de beleidsmakers
van de CVS-centra! De enige twee
internationale medische deskun-
digen die België ter zake heeft, Dr.
Kenny de Meirleir en Dr. Michael
Maes, worden genegeerd, bela-
chelijk gemaakt en gericht tegen-
gewerkt. Omdat de biologische
pathofysiologie nagenoeg volle-
dig ontkend wordt, gebruikt het
Riziv in feite een psychosociaal
model, waarbij het voorvoegsel
“bio”’ gebruikt wordt als een
laagje vernis om het verteerbaar
te maken voor vaak onwetende
medici en politici.

Het (bio)psychosociale model,
het theoretisch fundament, is aan-
toonbaar onjuist en de non-evi-
dence based aanpak (CGT/GET)

denken over de psychische factoren
die het probleem (klachten) mee
in stand houden en eventueel
hebben veroorzaakt…”. Onder-
tussen publiceren beleidsmakers
dat CGT/GET de enige afdoende
“behandeling” is voor ME/CVS
(2), terwijl feitelijk aangetoond is
dat die aanpak nutteloos en poten-
tieel zeer schadelijk is. De psycho-
therapeuten van de VVP schreeu-
wen onterecht dat zij een breed
model aanhouden, dat zelfs als
basis voor de hele geneeskunde
zou moeten dienen.

Dezelfde psychiaters beweren
tegelijkertijd dat het weten-
schappelijk gefundeerde medi-

sche model (3) reductionisch en
“dualistisch” van aard is (4). Figuur
1 vat dit model kort samen. Zoals
herhaaldelijk aangetoond kan elk
van de weergegeven pathways

uitputting, pijn en andere licha-
melijke klachten veroorzaken, als-
ook ME/CVS (3,5). Deze klinische
bevindingen worden bevestigd
door translationeel onderzoek,
genexpressie-analyse, ME/CVS-
diermodel-experimenten, etc. Er zijn
talloze studies die aantonen dat spe-
cifieke patiëntensubgroepen door
middel van evidence based medi-
sche interventie significant ver-
beteren. Afhankelijk van de pat-
hofysiologie en uitlokkende factoren
kunnen specifieke antioxidanten,
immunoglobulinen, antibiotica of
antiviralen een verbetering teweeg-
brengen (3,5).

Echter, alle biologische abnor-

maliteiten worden door het Riziv
en beleidsmakers stelselmatig ont-
kend. Het gevolg is dat de CVS-cen-
tra patiënten state-of-the-art-
onderzoek en -behandeling ont-

Belgische CVS-referentiecentra: 
onwetenschappelijk, immoreel en onethisch

houden en onderwerpen aan poten-
tieel zeer schadelijke “revalida-
tieprogramma’s”, ten koste van
duizenden euro’s belastinggeld
per patiënt. Patiënten die in de CVS-
centra onderworpen worden aan
CGT/GET, lijden in feite aan ernstige
organische aandoeningen, zoals
chronische inflammatie, aanzien-
lijke schade aan membraanvet-
ten en DNA, auto-immuniteit, gut-
derived inflammation, mitochon-
driale dysfunctie, etc. (5). Die
abnormaliteiten en dus ook de
symptomen nemen verder toe
door inspanning/GET, bevindin-
gen die de negatieve effecten van
GET verklaren (1).

Overheidsgeld verbrast
Hoe onethisch en immoreel (6)

de handelwijze in de centra is,
toont de casus van een patiënte met
coeliakie en ME/CVS die door een
dieet ingesteld door een deskun-
dige internist veel verbeterde (5).
Nochtans vonden de internisten
van het CVS-centrum dat het dieet
moest gestopt worden, omdat de
patiënt m.b.v. CGT/GET diende te her-
stellen. Hoewel de ME/CVS klach-
ten sterk toenamen en patiënte
opnieuw coeliakie ontwikkelde,
stuurde dit CVS-centrum een brief
naar de patiënte met de geluk-
wensen dat “de CBT/GET-behan-
deling met succes afgerond was”
(5).

De wetenschappelijke koers van
het Riziv en beleidsmakende psy-
chiaters is een heilloze: nog meer
onderzoek naar CGT/GET (2). Wat er
volgens ons moet gebeuren is gericht
diepgaand onderzoek naar de pat-
hofysiologische pathways m.b.v.
“translationeel” onderzoek en high-
throughput screening om “drug tar-
gets” vast te stellen en nieuwe
geneesmiddelen te ontwikkelen,
zodat patiënten daadwerkelijk kun-
nen genezen. Doorgaan op de hui-
dige weg betekent dat nog meer
overheidsgeld zal worden verbrast
aan nutteloze studies en dat nog
meer patiënten schade toegebracht
wordt.

(AK 2048, 22/12/2009)
Dit artikel is juist én onjuist! Het

is juist dat de huisarts gemiddeld de
helft verdient van de specialist. Maar
er zijn twee soorten specialisten:

1. zij die veel technische presta-
ties hebben (die zij eventueel door
anderen laten doen): klinisch bio-
logen, nefrologen, cardiologen, radio-
logen, neurologen, enz.; 

2. zij die alleen of hoofdzakelijk

Huisarts verdient de helft van
wat de specialist verdient

intellectuele prestaties uitvoeren:
pediaters, psychiaters, geriaters, enz. 

Hun inkomensprofiel is funda-
menteel anders. In sommige zie-
kenhuizen is de spanning tussen
het netto-inkomen voor belasting
van de specialisten (voor eenzelfde
werkbelasting) opgelopen tot fac-
tor 40!

Het is precies omdat ook bij huis-
artsen de nadruk ligt op de intel-

lectuele akten, dat de huisarts even
slecht gehonoreerd is als de specia-
listen van groep 2. Het is dus duidelijk
dat de huisartsen en de specialisten
van groep 2 eigenlijk hetzelfde pro-
bleem hebben! De versnelde herij-
king van de erelonen is dan ook een
must.

Jean-Pierre  Baeyens,
ger iater  

(AK 2045, 11/12/2009)
Hierbij wil ik graag reageren op

het artikel waarin ik samen met de
ocmw-voorzitter van Horebeke de
discussie aanga rond Eunice en haar
baby.

Ten eerste: Eunice heeft geen
twee keer geweigerd om naar
een andere opvang te gaan! Bij
Fedasil kreeg ze te horen dat zij
naar Eghezee kon, maar dat Hore-
beke haar de volgende dag kon
overnemen van Eghezee. Zij nam
dus het (door de voorzitter

Eunice nog steeds in 
betaalde) treinticket naar Hore-
beke.

De dag erna werd zij verplicht om
op een half uur tijd haar biezen te pak-
ken en in de auto van de ocmw-
voorzitter te stappen (dat was de
taxi) terwijl haar baby sliep en haar
wasmachine nog draaide. Ik was op
dat moment aanwezig en we heb-
ben toen gevraagd om haar iets
meer tijd te geven, wat als een
tweede weigering werd geïnterpre-
teerd.

Ons ging het echt niet om een

Figuur 1. Deze figuur toont de pathways die een rol spelen in ME/CFS en de trigger factoren die de pathofysiologische 
stoornissen veroorzaken. Uitlokkende factoren, zoals virale en bacteriële infecties, fysiologische en psychologische stress,

veroorzaken stoornissen in het inflammatoire systeem en in oxidatieve en nitrosatieve pathways, resulterend in
mitochondriale afwijkingen, tekorten aan antioxidanten, gut-derived inflammation, autoimmuniteit (voornamelijk tegen
gangliosiden en serotonine), inductie en ontregeling van de 2’-5’ oligoadenylate (2-5 A) synthetase/RNase L pathway, etc. 
NF-kB: nuclear factor kB, COX-2: cyclooxygenase-2, iNOS: inducible nitric oxide synthase, PUFA: poly unsaturated fatty acids

OAS/ RNase L: 2’-5’ oligoadenylate (2-5 A) synthetase/RNase L pathway 
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evidence-based, but also potentially harmful

for many patients with ME/CFS. Neuro Endo-

crinol Lett. 30(3): 284-299.

2. van Houdenhove, B., Luyten, P. (2009). Tre-

atment of chronic fatigue syndrome: how to

find a ‘new equilibrium’? Patient Educ Couns.

77(2): 153-154.

3. Maes, M. (2009). Inflammatory and oxidative

& nitrosative stress (IO&NS) pathways under-

pinning chronic fatigue, somatization and

psychosomatic symptoms. Curr Opinion Psy-

chiatry. 22(1): 75-83. 

De absolute dominantie van de
psychosociale school en het Riziv
heeft verstrekkende gevolgen voor
ME/CVS-patiënten en medische
behandelaars. Door de houding
van het Riziv vindt de diagnose in
een zeer laat stadium plaats, ter-
wijl de herstelkansen afnemen
met de duur van de ziekte. Patiënten
wordt een medische behandeling
onthouden. Publieke (Riziv) en par-
ticuliere inkomensverzekeraars
gebruiken de argumenten van
“beleidsmakende psychiaters” om
uitkeringen te weigeren. Hulp-
middelen, voorzieningen en bewe-
zen effectieve medische behan-
delingen worden niet vergoed.
Steevast benoemen arbeidsrecht-
banken en verzekeringsmaat-
schappijen psychiaters die bewe-
ren dat de klachten van de patiënt
berusten op “hysterie” of “een
somatisatiestoornis”. Dat hierbij
verouderde en volstrekt onweten-
schappelijke testen (zoals de inkt-
vlekkentest) worden gebruikt, deert
noch de psychiaters, noch het Riziv
(5). Biomedische behandelaars en
wetenschappers worden tegenge-
werkt of zelfs aangeklaagd (5).
Medisch-ethische commissies keu-
ren onderzoek naar de biologische
oorzaken van ME/CVS af en verklaren
onderzoek naar ME/CVS irrelevant.
Het Riziv vervolgt artsen als ze pati-
ënten medisch behandelen, bv.
met immunoglobulinen. De Orde der
Geneesheren wordt ingeschakeld om
baanbrekende ontdekkingen op
het gebied van ME/CVS als “inade-
quaat” te oormerken en om het
gebruik van de state-of-the-art dia-
gnostische testen en behandelingen
te bestraffen (5). 

Gedagvaard
Om aan de medische wanprak-

tijken in de CVS-centra een einde
te maken, heeft een onzer (MM)
aangekondigd dat de CVS-centra
zullen worden gedagvaard als de
situatie niet binnen de maand
verandert. De bedoeling is dat de
CVS-centra hun huidige aanpak
staken en dat er twee nieuwe,
medisch-georiënteerde ME/CVS-
centra worden opgericht, geleid
door de internationale deskundi-
gen ter zake. Eerstgenoemde auteur
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heeft alvast de minister van Volks-
gezondheid en het Riziv voorge-
steld de resultaten van zijn medi-
sche aanpak te vergelijken met
die van een bestaand CVS-refe-
rentiecentrum. 

Michael Maes, M.D.,  Ph.D.
dr.michaelmaes@hotmail.com 

www.michaelmaes.com

Frank N.M. Twisk, MBA, BEd,
BEc ME-de-patiënten Founda-

tion, Limmen, the Netherlands
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Cognitive Behavorial Therapy (CBT) and Gra-

ded Exercise Therapy (GET) in Myalgic Encep-

halomyelitis (ME) / Chronic Fatigue Syndrome

(CFS): CBT/GET is not only ineffective and not

de kou
verblijf in Horebeke, wel om een
dak boven het hoofd!

Ten tweede: ik doe niet aan poli-
tiek. Ik reageer op elk feit dat me
tegen de borst stoot, gelijk van welke
partij.

Horebeke weigert intussen nog
steeds om Eunice en haar twee
maanden oude baby te ondersteu-
nen en enkel dankzij vrijwilligers
die eten, waspoeder en pampers
brengen, lukt het om te overleven.

Dr.  Sarah Van Laer  

4. van Houdenhove B, Heijnen CJ (2009).

Chronic fatigue syndrome: a psychoneuroim-

munological perspective.. Tijdschr Psychiatr. 51(8):
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