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GENEESKUNDE
CHRONISCHE VERMOEIDHEIDWETENSCHAP

Altijdmoe
zijn is geen
aanstellerij

Chronische vermoeidheid

wordt vaak als een psychische

kwaal gezien.Maar nieuwe

onderzoekenwijzen erop dat

het immuunsysteemvande

patiënten ernstig in dewar is.

Door Ellen de Visser Foto Eddo Hartmann

R
uim zes jaar geleden kreeg ze griep,
samen met haar man, maar hij her-
stelde en zij werd nooit meer beter.
Spierpijn, zware hoofdpijn, slaap-
stoornissen, ontstekingen en zo

krankzinnigmoe,zelfsnaeengoedenachtrust,dat
zevollediggevloerdwas.Zeverdroeggeenprikkels
meer,konnietgoedmeerlezen,zichnietmeercon-
centreren,nietsmeeronthouden.Zebedachtexcu-
ses, had ze het nietwat te druk gehadmisschien?
Toendeklachtenbleven,gingzetochmaarnaarde
huisarts. ‘Hoegaathet thuis?’, vroeghij.
Die vraagwerd symbolisch voor de reacties die

Yvonne vander Ploeg (52) de jaren daarna onder-
vond.Moe?Dat zijnwe toch allemaalweleens, ze
moest eens gaan sporten. Een rolstoel?Mevrouw
moest eerstmaar eens de juiste gedragstherapie

gaan volgen. ‘Hoe kon ik uitleggen
dat ik na een rit van een kwartiertje
eenhalf uurhuilendachterhetstuur
zatomdat ikniet in staatwasomvan
de autonaar de voordeur te komen?
Als ik opmijn werk de telefoon had
neergelegd, was ik alweer vergeten
water tegenmewasgezegd. Ikdacht
echt: ik word dement of debiel. Het
wasbeangstigend.’

Het is eenziektedienogaltijdniet
wordt begrepen: het chronisch ver-
moeidheidssyndroom(CVS),doorpa-
tiënten liever ME genoemd. De oor-
zaak vanhunklachten is onbekend,
de diagnose lastig want bloedtest
nochscanlevertaanknopingspunten

op. En ja, danwordtmoe al snel geassocieerdmet
lui. Alleengedragstherapie helpt eenbeetje, soms
dan, endat versterktweerhet ideedathet eenpsy-
chische kwaal betreft. Uitkeringsinstanties reage-
renhalsstarrig,voorpatiëntenvoelthetalsof zede
buitenwereldcontinumoetenbewijzendatzegeen
ingebeeldeziektehebben.

Maarhet tij begint voorzichtig te keren.Na ette-
lijkewetenschappelijke teleurstellingen,waarbij
steeds nieuwebiologische verklaringenmoesten
worden verworpen en eenAmerikaanse viroloog
zelfskort indegevangenisbelanddeopverdenking
vanmanipulatie vanonderzoeksgegevens,wijzen
internationale onderzoekennudezelfde richting
op.Hetimmuunsysteemvanpatiëntenlijkternstig
indewar;onduidelijk isalleenomwelkdeelvande
afweerhetgaat.
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DitvoorjaarpubliceerdehetAmeri-
kaanse Institute of Medicine (IOM),
onderdeel van de Academie vanWe-
tenschappen, een lijvig rapport over
de aandoening. Deboodschap: het is
eenchronische, invaliderende, fysieke
ziekte. Geen inbeelding, geengevolg
vanpsychischlijden.Vorig jaargaf de
NIH, deAmerikaanse overheidsorga-
nisatie voor gezondheidsonderzoek,
5miljoeneurouitaanonderzoeknaar
CVS;nogminderdanaanhooikoorts,
schreef TheNewYorker.Vorigemaand
schreef eengrote groephoogleraren
eenbrief aande Senaatmet het plei-
dooi omdat onderzoeksbudget fors
te verhogen.

Nu de artsen nog, zegt Van der
Ploeg. Nederland telt ongeveer veer-
tigduizendCVS-patiënten,maarhun
huisartsenenbedrijfsartsenlijkenon-
wetend over de wetenschappelijke
vooruitgang.Patiëntenwordenbijna
allemaalnaardepsychiatergestuurd,
zegt ze. Daarom organiseert de
ME/CVS-vereniging vandaag in het
AMCeen internationaal symposium
waarde laatste inzichtenwordenge-
presenteerd.

Defascinerendsteonderzoeksresul-
taten komen uit Noorwegen, waar
notabenetweeoncologenzichaltien
jaar intensief met het chronisch ver-

moeidheidssyndroombezighouden.
Øystein Fluge en Olav Mella, werk-
zaaminhetHaukelanduniversiteits-
ziekenhuis in Bergen, behandelden
tienjaargeledeneenCVS-patiëntmet
de ziekte vanHodgkin, kanker in de
B-cellen, de witte bloedcellen die
antistoffenmaken tegenvirussenen
bacteriën.Zegavenhaarhetmedicijn
rituximab,eenmiddeldatzichhecht
aanB-cellen,waarnadiewordenop-
geruimd.Merkwaardig genoegher-
stelde ze door het antikankermedi-
cijnniet alleenvankanker,maarook
vanhetchronischvermoeidheidssyn-
droom.De twee oncologen, nieuws-
gierig geworden, begaven zich
daarnavoorheteerstbuitenhunvak-
gebied:zegavenhetmiddelaantwee
CVS-patiënten zonder kanker en za-
gen dezelfde uitwerking: ze kregen
veelmeer energie, depijn verdween,
zekondensporten,paktenhunleven
weerop.
Nadat ze hun drie patiënten had-

den beschreven in het vakblad BMC
Neurology, besloten ze de opmerke-
lijke uitkomst te gaan checken.Deze
zomerpubliceerdendeoncologenin
PLoS One hun derde onderzoek, bij
29 patiënten,dietweejaar langregel-
matig een infuus met het medicijn
haddengekregen. Achttien reageer-
den erop, bij elf van hen bleven de
ziekteverschijnselenjarenweg.Som-
migepatiëntenhebbennualvijf jaar
geensymptomenmeer, aldusFluge.

Hij formuleert uiterst voorzichtig,
inhet besef dat de ziekte voer is voor
controverse tussenwetenschappers,
en dat verkeerd uitgevoerd onder-
zoek de afgelopen jaren patiënten
heeft ontmoedigd.Maar toch: Fluge
enMella gaan ervanuit dat het chro-
nisch vermoeidheidssyndroomeen
auto-immuunziekteis,netalsbijvoor-
beeldreuma,waarbijdeafweercellen
geenindringersvanbuitenaanvallen
maarzichtegenheteigenlichaamke-
ren. Bij driekwart van alle patiënten
begintdeziektenaeengewoneinfec-
tie, bijvoorbeeldmethet griepvirus.
Deoncologendenkendatbijmensen
diedaareengenetischegevoeligheid
voor hebben het immuunsysteem
vervolgensoptilt slaat.

Huis- en bedrijfsartsen
lijken onwetendover
dewetenschappelijke
vooruitgang. Patiënten
worden bijna allemaal
naar de psychiater

gestuurd
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Keihardbewijs voorhun theorie ontbreekt
nog, erkent Fluge: zo zijner inhetbloedvandepa-
tiënten geen antistoffen aangetroffen tegen de
eigencellen,watbijeenauto-immuunziektewel lo-
gisch zouzijn. Er iswel veel indirect bewijsmateri-
aal,zegthij.Zoishetopvallenddatheteffectvanhet
medicijn rituximabevenopzich laatwachten,net
als bij de andere auto-immuunziektenwaarvoor
hetmiddel nu alwordt ingezet (zoals reuma). Pas
naeenmaandof viernemendeklachtenaf.Zolang
duurthet, legt Flugeuit, voordatdeantistoffenuit
het lichaamzijn.Patiëntenvallennaeenjaarterug,
dat is volgenshemongeveer deperiodedie nodig
is voor B-cellen omopnieuw te groeien ennieuwe
antistoffen temaken.
OnderzoekvanhetAmerikaanseNationalCancer

InstituteonderwijstuitdatCVS-patiënteneenver-
hoogd risico hebben op slechts één type kanker:
lymfomen,kanker inhet lymfesysteem.Zehebben
ookvakerandereauto-immuunziektenals reuma.
Datkaneropduiden,zegtFluge,datpatiëntenchro-
nischgeactiveerdeB-cellenhebben.
Hoeopholgeslagenafweercellenvervolgenstot

vermoeidheid, pijn, slaapklachten en cognitieve
problemen leiden, is Fluge enMella nog een raad-
sel. ‘Weproberentebegrijpenwater inhet lichaam
gebeurt,maardatisnieteenvoudig.Wedenkendat
hetpatiëntennietmeerluktdebloedstroomnauw-
keurig af te stellenopdebehoefte vandeweefsels.
Daardoorkunnenookproblemenontstaanmetde
opname van glucose, van belang voor spieren en
hersenen.’

Bijzondere resultaten, en een interessante ach-
terliggendetheorie,maarbijhetNoorseonderzoek
kunnenookvraagtekenswordengeplaatst.Dertig
patiënten,dat isnietveelenbovendienwasergeen
controlegroep: iedereen kreeg rituximab en dat
kan een stevigplacebo-effect hebben veroorzaakt.
Bij eenderde vande patiëntenwerkte hetmiddel
bovendienniet,wat eropduidt dat er ooknog een
andereverklaringvoordeziektemoetzijn.
DeNijmeegse emeritus-hoogleraar Jos van der

Meer, gespecialiseerd inhet chronisch vermoeid-
heidssyndroom, isgeïntrigeerdmaarwelkritisch.
Metrituximab,zegthij,manipuleerjedeafweervan
patiëntenenalsartsendatdoen,moetenzewelheel
goedwetenwaarom enwat er in het lichaam ge-
beurt. ‘Alsdatduidelijk is,kunnenweopzoeknaar
eenvervangendmedicijn,wantdit ismenogaleen
paardenmiddel.’ Patiëntendiehetmiddelkrijgen,
zegthij, lopenkansopallerleibijkomendeinfecties,
waarvaneenonbehandelbareontstekingindeher-
senendeernstigste is.
Zijnbelangrijkstebezwaar:alsCVSinderdaadeen

auto-immuunziekte is,danmoetener inhetbloed
vanpatiënten antistoffenwordengevonden, of T-
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cellen die zich tegen het eigen li-
chaam keren. En daarvan is geen
sprake.
Erzijnmeerauto-immuunziekten,

reageert Fluge, waarvoor weten-
schappers nog geen specifieke anti-
stoffen hebben ontdekt. ‘Als het om
het begrip van het ziektemecha-
nismegaat, lopenwebijCVSvermoe-
delijk dertig jaar achter op andere
auto-immuunziekten als MS en
reuma.We zijn in ons ziekenhuis op
zoeknaar de antistoffen,maar dat is
ingewikkelden tijdrovendwerk.’

Eindelijkeenmedicijnof weereen
deceptie? Dezemaandbeginnende
tweeNoorse oncologenmet een lan-
delijkonderzoekonder152patiënten,
datuitsluitselmoetgeven.Britsecol-
lega’s doen een vergelijkbare studie,
waarbij patiënten rituximabkrijgen
of eenplacebo. In hetNoorse onder-
zoekwordt ook gekekennaar onder
meer dewerking vande bloedvaten
en de hoeveelheid zuurstof die pa-
tiënteninhunspierenkunnenopne-
men. Fluge: ‘De codewordt gekraakt
in september2017.’
De Nederlandse CVS-deskundige

VanderMeerheeftzijnpijlengericht
opanderonderdeelvanhetimmuun-
systeem: de cytokines, stoffen die
functionerenalsboodschappersvan
het immuunsysteemende commu-
nicatie tussen afweercellen regelen.
Cytokines activerenontstekingen in
het lichaam.Dat is inordeals indrin-
gersmoetenwordenbestreden,zoals
bijeengriep,maarleidttotonnodige
klachten als die indringers er hele-
maal niet (meer) zijn, zoals bij CVS.
Amerikaansewetenschappersschre-
venbegindit jaar in ScienceAdvances

dat in het bloed van CVS-patiënten
51 verschillende cytokines geacti-
veerdzijn.

VanderMeerdenktdatzo’nbloed-
onderzoek niet genoeg zegt. Het
bloedisteverwegvandeplekwaarde
problemen ontstaan, zegt hij: in de
spieren. De enigemanier om te ach-
terhalenof cytokinesdeboosdoener
zijn, is door hun activiteit af te rem-
men,aldusVanderMeer, en te kijken
watheteffect is.Dierouteheefthijhet

afgelopen jaar samenmet collega’s
van het Radboud-UMC beproefd: 25
CVS-patiënten kregen eenmedicijn
datdeactiviteit van interleukine-1 af-
remt,25anderenkregeneenplacebo.
Interleukine-1 isdestof diebij reuma
depijnlijke gewrichten veroorzaakt.
‘Wij denken dat die stof in de herse-
nen de moeheidsmachine aanzet’,
zegt VanderMeer. Of dat zo is,moet
beginvolgend jaarduidelijk zijn.

YvonnevanderPloegheeftzichzelf
deafgelopenjarenonderwezendoor
zo veelmogelijkwetenschappelijke
artikelentelezen.Zeschaftemethulp
van een buitenlandse arts een anti-
viraal middel aan, waarmee ze ‘de
scherpe kantjes’ vanhaar ziektewist
weg te krijgen. Ook pijnstillers hel-
penomhet levendraaglijktemaken.
Ze zou zo graagweerwillenwerken,
vertelt ze, maar zelfs van anderhalf
uuropeendagwaszezoafgepeigerd
dat ze die wens opzij heeft moeten

zetten.Wateengeneesmiddelzoube-
tekenen,hoeftze, lijkthaar,nietuit te
leggen.

OncoloogFlugeblijftondankszijn
enthousiasme behoedzaam. Hij wil
niethet ideegevendathetdefinitieve
antwoordopde ziektewel even van-
uitNoorwegenkomt.Hij kentdekri-
tiek op zijn onderzoek. Rituximab is
eenheftigmiddel, erkent hij, dat in-
grijpt in het immuunsysteem.Maar
CVS, weet hij inmiddels, is een aan-
doeningdiemensen krachteloos en
doodziek maakt; het Institute of
Medicine schreef dit voorjaardatpa-
tiëntenmet CVS er ernstiger aan toe
zijndanmensenmetMSof diabetes.
‘Daaromdenkenwedat het gerecht-
vaardigd is omhet onderzoek voort
te zetten.’

Het zoeken naar
antisto4en is

ingewikkeld en
tijdrovendwerk
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