
 
Limmen, 17 juni 2016 

 
 
 
Geachte  
heer van Gerven,  
mevrouw Wolbert, 
mevrouw Dijkstra,  
heer Ziengs,  
heer Rutte, en  
heer Krol. 
 
Met interesse heb ik woensdag jl. de toelichting van de Gezondheidsraad m.b.t. de 
status van het onderzoek naar “ME” in de Tweede Kamer-commissie VWS gevolgd. 
 
De zorgen verwoord door de heer Ziengs en de heer van Gerven, waarbij gerefe-
reerd werd aan de gang van zaken rond het Gezondheidsraad-advies m.b.t de ziekte 
van Lyme, zijn volkomen terecht. Het staat nu al min of meer vast dat het advies van 
de Gezondheidsraad voor de meeste ME-patiënten onacceptabel zal zijn. 
 
En zoals een groot, onlangs overleden, voetballer ooit verwoorde: 
 

Alles wat je niet oplost zoals het hoort, wordt niet opgelost. 
 
Zoals de zaken er, getuige de openbare stukken, nu voor staan gaat de Gezond-
heidsraad géén onderzoek doen naar ME maar naar “ME/CVS”, waarbij, volgens de 
brief van de Gezondheidsraad, ME en CVS, in strijd met de definities (1,2), als 
soortgelijke “aandoeningen” beschouwd worden. Dit geheel in strijd met het door 
het burgerinitiatief gevraagde en de adviesaanvraag van de Tweede Kamer. 
 
Tevens wordt ten onrechte (3,4) het onlangs door het Institute of Medicine (IOM) 
uitgebrachte rapport Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome:  
Redefining an Illness als “kapstok” gebruikt. De door de IOM geanalyseerde infor-
matie betreft uitsluitend CVS-onderzoek, die onterecht van toepassing op ME ver-
klaard is, omdat het IOM, in strijd met de definities van ME en CVS, stelt dat ME en 
CVS soortgelijke aandoeningen zijn. De IOM merkt terecht het volgende op (p51): 
 
[T]here are patients and researchers who maintain that ME and CFS are two 
different illnesses and oppose simply changing the name of CFS to ME (Twisk, 2014). 
 
Dat ME en CVS verschillende “aandoeningen” zijn, is geen kwestie van voorkeur, 
maar een kwestie van definitie (1). ME, lang aangeduid als atypische poliomyelitis, 
wordt gedefinieerd door karakteristieke musculaire symptomen, met name dagen 
aanhoudende spierzwakte (en spierpijn) na een minieme inspanning, neurologische 
symptomen die cerebrale disfunctie impliceren, zoals (grote) geheugen- en concen-
tratieproblemen, emotionele labiliteit en omkering van het dag-en-nacht-ritme, en 
abnormaliteiten die wijzen op een verstoorde bloedcirculatie (5,6). Het enige ver-
plichte “symptoom” voor CVS (7) is chronische vermoeidheid. Patiënten met ME 
hoeven niet aan de diagnose CVS te voldoen en andersom. ME en CVS als “synonie-
men” aanduiden is zoiets als Noord-Hollanders gelijkschakelen aan Ajaxsupporters.  
 
  

https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/brief_samenstelling_commissie_me_cvs.pdf
https://deziekteme.petities.nl/
https://deziekteme.petities.nl/
https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/adviesaanvraag_myalgische_encefalomyelitis_9_april_2015.pdf
http://www.nap.edu/catalog/19012/beyond-myalgic-encephalomyelitischronic-fatigue-syndrome-redefining-an-illness
http://www.nap.edu/catalog/19012/beyond-myalgic-encephalomyelitischronic-fatigue-syndrome-redefining-an-illness


Het resultaat van het IOM-onderzoek, een nieuwe “ziekte” (systemische inspan-
ningsintolerantie-ziekte, SEID) en de bijbehorende diagnosecriteria, doet daarom 
ook op geen enkele wijze recht aan ME (en zelfs niet aan CVS). Nu al is gebleken dat 
SEID niet veel strikter is dan CVS, en dat grote groepen mensen met andere medi-
sche en psychische ziekten voldoen aan de “nieuwe” diagnosecriteria voor SEID (8). 
 
Tenslotte kan op basis van objectieve criteria, zoals publicaties en uitlatingen van de 
professionele commissieleden, vastgesteld worden dat de commissie zeer eenzijdig 
samengesteld is (vier van de zeven commissieleden beschouwen CVS (“ME”) als so-
matisch onvoldoende verklaarde klachten), terwijl, getuige het aantal publicaties op 
het vakgebied, slechts twee van de commissieleden voldoen aan selectiecriterium 1 
van prof. van Gool (voorzitter van de Gezondheidsraad): wetenschappelijk aanzien 
en wetenschappelijke reputatie m.b.t. het onderwerp. Maar nog belangrijker is dat 
specifieke commissieleden hun eigen werk en dat van “geloofsgenoten“ (9,10,11), 
dat in de wetenschappelijke wereld regelmatig ter discussie staat, gaan beoordelen. 
Kort samengevat: de slager keurt zijn eigen vlees en dat van bevriende slagers.  
 
Als we bovenstaande bezwaren samenvatten komen we tot de volgende conclusie: 
Een zeer eenzijdig samengestelde onderzoeksgroep gaat, in strijd met het burgerini-
tiatief en de adviesaanvraag van de Tweede Kamer, een ander onderwerp, CVS (ME), 
bestuderen, omdat zij ME en CVS onterecht als synoniemen ziet, uitgaande van een 
rapport dat op geen enkele wijze recht doet aan de neurologische ziekte ME (3,4). 
 
Zonder helderziende te zijn laat het eindresultaat zich nu al raden:  
 
Een nieuwe “CVS-richtlijn” waarin, getuige de stellingname van de commissieleden, 
wederom ineffectieve (9,12) en potentieel schadelijke (13) “gedragsmatige interven-
ties” (gedragstherapie/CBT en “revalidatietherapie”/GET) aanbevolen zullen worden. 
 
Het zou u sieren als u als opdrachtgever maatregelen treft om de Gezondheidsraad 
een onafhankelijk, objectief onderzoek naar de stand van zaken m.b.t. ME uit te 
laten voeren. Daartoe zal zeer waarschijnlijk expertise uit het buitenland nodig zijn. 
 
Velen van ons zijn al decennialang ziek en verdienen beter. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Frank Twisk MBA MBI MEd BEc 
Zonnedauw 15, 
1906 HB Limmen  
Nederland 
072-505 4775 
frank.twisk@hetnet.nl 
 
 
PS 
Op het gevaar af onbescheiden over te komen, ondergetekende heeft meer dan 25 
wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften over ME en CVS op zijn 
naam staan. Het is op zijn minst weinig wetenschappelijk om een “kritisch tegen-
geluid” uit het adviestraject te weren. Mede omdat de in de artikelen aangedragen 
feiten en argumenten vaak haaks staan op hetgeen telkenmale beweerd wordt door 
expert-leden. De feiten zouden voor zichzelf moeten spreken, maar doen dat niet. 
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