
M et interesse lazen wij het
artikel 'Overheid schuift
CVS-patiënten naar eerste

lijn' (Artsenkrant 2182), waarin
gemeld wordt dat de zorg voor
ME/CVS-patiënten van de derde lijn
('referentiecentra') naar de eerste
en tweede lijn ('consortia') gaat ver-
schuiven. Gelet op de aanpak en de
tegenvallende resultaten van de
referentiecentra is elke verandering
een verbetering. Echter met het ver-
plaatsen van het probleem, wordt
het nog niet opgelost.

Diagnose 
De kennis met betrekking tot de

diagnosecriteria van ME (myalgische
encefalomyelitis) en CVS (chronisch
vermoeidheidssyndroom) en het
grote verschil tussen die twee 'aan-
doeningen' is vaak ontoereikend,
ook bij huisartsen. ME is een door
de Wereldgezondheidsorganisatie
erkende neuro-immuunziekte en
géén (chronisch) vermoeidheidssyn-
droom. ME wordt, vooral in epide-
mische vorm, sinds 1934 in de
medische literatuur beschreven en
werd in de jaren 1980 nauwkeurig
gedefinieerd. Symptomen die ME
kenmerken en onderscheiden van
andere ziekten zijn onder meer:
cognitieve problemen, (spier)pijn,
(spier)zwakte, verstoorde bloedcir-
culatie, maar bovenal post-exertio-
nele malaise: (langdurige) toename
van de symptomen na een kleine
inspanning, zoals een blokje fietsen. 

In de jaren ’80/’90 werd het
begrip vermoeidheidssyndroom en
de 'diagnose' opgehangen aan het
nietszeggende 'vermoeidheidscrite-
rium' (1). Daarmee verdwenen de
ME-patiënten in de vergaarbak van
mensen met 'CVS' en/of chronische
vermoeidheid. 

Waar (bio)medische wetenschap-
pers pleiten voor een aanscherping
van de diagnosecriteria en het
onderkennen van biologische sub-
groepen, pleiten vermoeidheidsdes-
kundigen voor verruiming van de
definitie, waardoor onder meer
mensen met depressie tot 'CVS'-
patiënt gebombardeerd worden.
Niet alleen maakt het nog verder
oprekken van de diagnosecriteria
(effectief) wetenschappelijk onder-
zoek onmogelijk, het belemmert
tevens een juiste diagnose en
behandeling. 

Onlangs heeft een panel van 25
internationale experten aange-
scherpte diagnosecriteria gepubli-
ceerd (2). Zij bevelen aan het label
CVS achter ons te laten en voortaan
de naam ME (weer) te gebruiken,
omdat die naam verwijst naar de
onderliggende pathofysiologie
(wijdverspreide inflammatie en
multisystemische neuropathologie).
Ook bevelen zij aan het ver -
moeidheidscriterium definitief te
schrappen en post-exertionele
neuro-immunologische uitputting

('malaise') als hét kenmerk van ME
te gebruiken. Dit laatste is van het
grootse belang, omdat dat symp-
toom verklaart waarom inspanning
en de combinatie gedragstherapie
(CGT) en 'revalidatietherapie' (GET),
die in de referentiecentra toegepast
wordt, een negatief effect heeft op
veel CVS-patiënten en per definitie
op alle ME-patiënten (3). 

Onderzoek
ME en CVS zijn niet medisch

onverklaarbaar. Ondanks de metho-
dische hindernis (diagnosecriteria),
hebben onderzoekers uiteenlo-
pende afwijkingen aangetoond in
de CVS-patiëntengroep als geheel of
in specifieke subgroepen, bijvoor-
beeld patiënten met specifieke
immunologische afwijkingen. Ook
toont genexpressie-onderzoek aan
dat er diverse subgroepen te onder-
kennen zijn. Naast verschillen tus-
sen die subgroepen zijn er echter
ook belangrijke overeenkomsten:
immunologische afwijkingen (in -
flammatie, immuundysfunctie),
gastro-intestinale abnormaliteiten,
verhoogde oxidatieve en nitrosa-
tieve stress (en gevolgschade zoals
mitochondriale disfunctie en ver-
stoorde bloedcirculatie), verstoorde
pijnverwerking, een verminderde
stressrespons en neurologische
afwijkingen (4). 

Die afwijkingen zijn relevant,
omdat daarmee niet alleen een
aantal karakteristieke symptomen,
zoals pijn en verminderde fysieke
inspanningscapaciteit plausibel
(bio)logisch verklaard kunnen wor-
den, maar ook omdat inspanning en
stress de organische afwijkingen,
zoals inflammatie en oxidatieve/
nitrosatieve stress, doet intensive-
ren, hetgeen het kenmerkende
symptoom van ME, post-exertional
malaise, plausibel verklaart (5). Dit
laatste is essentieel, omdat
(huis)artsen met een juiste diag -
nose, die eenvoudig, bijvoorbeeld
met een dubbele inspanningstest,
te objectiveren is, iatrogene schade
kunnen voorkomen.

Behandeling
Alhoewel, gelet op het bestaan
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van de subgroepen, behandeling
van ME en CVS maatwerk is, is het
evident dat een curatieve aanpak
gericht moet zijn op (persisterende
en reactiverende) infecties, immu-
nologische abnormaliteiten, gastro-
intestinale afwijkingen en de
verhoogde nitrosatieve en oxida-
tieve stress. Met andere woorden,
de behandeling van ME is een taak
voor een multidisciplinair team, met
daarin, in tegenstelling tot de hui-
dige situatie, een hoofdrol voor
immunologen, neurologen, endocri-
nologen, gastro-enterologen, cardio-
logen et cetera. In afwachting van
herstel en de resultaten van toe-
komstig wetenschappelijk onder-
zoek gericht op het verder
ontrafelen van een (bio)logische
verklaring voor ME, CVS en varianten
daarvan, kan de huisarts ook een rol
spelen als het gaat om symptoom-
verlichting, bijvoorbeeld pijn en
slaapstoornissen. Ook kan hij een
coördinerende rol spelen, de patiënt
doorverwijzen en opvolgen en weg-
wijs maken.

Samengevat, met het verplaatsen
van het probleem naar een ander
loket is het ME- en CVS-probleem
niet opgelost. Voor een accurate
diag nose, gericht (lichamelijk)
onderzoek en een adequate behan-
deling van ME/CVS door de eerste
lijn (huisartsen) is een drastische
koerswijziging onontbeerlijk. Een
belangrijk handvat voor de
(huis)arts zijn de onlangs gepubli-
ceerde Internationale Consensus Cri-
teria voor ME (2), op basis waarvan
een diag nostisch protocol en behan-
delingsrichtlijnen voor ME ontwik-
keld zouden moeten worden. Het
negeren van deze diagnosecriteria,
die een onderscheid maken tussen
ME en CVS, eenvoudige methoden
voor het objectiveren van sympto-
men, biologische afwijkingen (en
subgroepen) en adequate of veel-
belovende behandelwijzen (voor
deelproblemen) is een heilloze
koers.

Frank Twisk en 
Kathy Hugaerts

Referenties op aanvraag bij de redactie.

Reacties? pascal.selleslagh@ubm.com

ME en CVS: een goede 
diagnose is het halve werk
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Wakkere stagiairs

A l zeventien jaar begeleid
ik stagiairs geneeskunde.
Recentelijk overviel mij

een gevoel van verwondering
dat overging in verontwaardi-
ging. Het nieuwe stageregle-
ment est arrivé. Stagiairs
zwaaien met officiële papieren
als begroeting. "Hoe gaan we
dat hier organiseren om een
stage te doen binnen de uren?"
Geen overuren anno 2011. Wat
mij betreft zijn het
onderuren. Sed lex
dura lex. Als stage-
meester moet men
aan tafel zitten als
een werkgever die
met syndicale afge-
vaardigden een CAO afspreekt.
Men moet proberen tot een
onderhandelde oplossing te
komen. 

Stages zijn gebanaliseerd tot
een nine-to-five job. Geïnstituti-
onaliseerde tamzakkerij. Een
verplicht nummertje. Een stage
betekent 48 uur per week ,
nachtelijke en/of weekend-
wachten (al dan niet te bed of
niet te bed) incluis. Maximum 24
uur in loco. Is het misschien
omdat ze minder CO2 zouden
uitstoten in het ziekenhuis?
Stage is geen quality-time. 

Absolute overurenfobie, bang
dat hun frêle lichaam irreversi-
bele schade zal oplopen, bang
van een hersencontusie door te
veel na te denken. Op een
ouderdom van 23 à 24 jaar moet
men inderdaad opletten. Als je
een wacht tussen de ziekenhuis-
lakens hebt doorgebracht kan je
uiteraard 's ochtends geen stage
lopen. Uit ervaring weet ik dat
studenten meestal tijdens een
nachtje in het ziekenhuis (alco-
hol- en fuifvrij) beter uitgerust
zijn in vergelijking met hun
dagelijkse (nachtelijke) doen in
de studentenbiotoop. Na een
nacht zuipen is het dus echter
wel volkomen verantwoord op
stage te vertoeven. 

Welke wereldvreemde ver-
lichte geest heeft dit bedacht?
Europese genieën niet gehinderd
door enige kennis van zaken.
Werkvloervreemde bureaucrati-
sche denkers. 

Stagiairs moeten zichzelf spon-
sen. Maximaal kennis en kunde
opzuigen. Willen leren. (Bijna)
niets komt zomaar uit de lucht
vallen. Studies geneeskunde
eisen af en toe opofferingen. Dat
laatste woord is uit het vocabu-
larium van de nieuwe generatie
verbannen. Enkele uitzonderin-
gen bevestigen de regel. Erva-
ring heb ik opgedaan in het
holst van de nacht. Acopalypti-
sche bevallingen vallen niet
binnen de uren. Ik ben getraind
in het zweet van de lange stages
zonder horloge. 

Stagemeesters zijn meer op
hun hoede voor stagiairs dan
omgekeerd, ze moeten hun best
doen om een goede quotering
te krijgen. Niet alleen is er een
constante dreiging van claims

van ontevreden patiënten, nu
moeten we nog opletten voor de
Arbeidsrechtbank en de beschul-
diging van opzettelijke slavernij
en psychische verwondingen.
Over een paar jaar zullen we
waarschijnlijk onze stagiairs
moeten betalen. En huisvesten
in een vijfsterrenaccomodatie. En
misschien zelf thuis gaan halen
en terugbrengen. 

Voor wat betreft assistenten
zitten we misschien in
een ietwat grijzere
zone, die moeten af
en toe zelfstandig
werken en dus ver-
antwoordelijkheden
opnemen, en na een

slapeloze nacht zijn de prestaties
(vermoedelijk) iets minder goed.
Het aantal uren dat assistenten
werken, is echter gedaald onder
de competentiedrempel. Onmo-
gelijk om binnen de beperkte
afgebakende tijd voldoende te
leren. Stagemeesteres steken nu
zelf een tandje bij, sommigen
laten hun assistenten zelfs geen
wacht meer lopen, anders kun-
nen ze overdag niets doen. Maar
stagiairs, die moeten kijken en
luisteren, handelen onder strikte
supervisie van een uitgeslapen
stagemeester. 

Dat wil uiteraard niet zeggen dat
alle stagemeesters vrijuit gaan in
een debat over optimale studen-
tenbegeleiding. Sommigen mis-
bruiken stagiairs als goedkope
arbeidskrachten, als manusjes-
van- en- voor- alles. Stagiairs bege-
leiden is een opdracht, een tijdro-
vende opdracht, die trouwens niet
past binnen een 48-urenweek. 

De nieuwe stageregeling legt de
fundamenten van geïnstitutionali-
seerde vadsigheid, men fnuikt
dynamisch enthousiasme. De
nieuwe generatie zal – op door de
stress – weldra overbruggingen
naar pensioen eisen op 50 jaar. Het
'burn-in syndroom', CVS avant-la-
lettre, chronisch vermoeide stagi-
airs. De dokters van morgen zullen
slecht opgeleid zijn, niet getreurd,
ze zijn goed uitgeslapen. Zou men
aan topsporters/managers ook
zeggen dat ze niet te veel mogen
trainen/werken?

(De column is geschreven na
mijn uren.)

Guy Verhulst

Guy Verhulst is gynaecoloog.

Stages zijn 
gebanaliseerd tot
een nine-to-five

job
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Specificatie van de diagnosecriteria van CVS en ME is noodzakelijk voor een
betere behandeling.


