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1. Inleiding 

 

Tijdens het najaar van 2013  organiseerden de CVS-Contactgroep en de Vlaamse Pijnliga vijf 

samenkomsten voor mensen met ME of CVS, het chronisch vermoeidheidssyndroom. Via een ‘ronde 

van Vlaanderen’ langs de vijf provincies wilden wij een toekomstperspectief voor mensen met CVS 

opbouwen, gebaseerd op de inbreng van CVS-patiënten zelf. ‘Waar naartoe met CVS? Wij vragen het 

aan jou’ luidde de uitnodiging die in totaal zo’n 300 mensen naar een van deze vijf momenten bracht. 

 

In 2012 kwam er, na nog heel wat discussie, een einde aan de overeenkomst tussen het RIZIV en de 

referentiecentra voor de behandeling van CVS. Deze centra, verbonden aan de grote universiteiten in 

ons land, stonden via een multidisciplinaire aanpak in voor diagnose en behandeling. Het einde van 

de referentiecentra kwam niet volledig onverwacht. Er was de negatieve evaluatie van de werking van 

de centra door het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Bovendien konden slechts 700 

patiënten per jaar in de centra terecht, terwijl het aantal CVS-patiënten in ons land op minimum 25.000 

wordt geschat. De ervaringen van mensen met CVS die wel in de centra terecht konden ten slotte, 

waren zeer gemengd. 

 

Wat echter het meeste zorgen baarde, was dat door het beleid geen alternatief naar voren geschoven 

werd voor de referentiecentra. Over de vraag op welke wijze de behandeling van CVS in de toekomst 

dan wel zou worden vormgegeven, bestond geen enkele duidelijkheid. Dit was voor de CVS-

Contactgroep en de Vlaamse Pijnliga de aanleiding om een idee dat al langer rijpte concreter vorm te 

laten krijgen. Namelijk het idee om vanuit de ervaringen van mensen met CVS zelf een 

toekomstperspectief op te bouwen, en op basis daarvan ook in dialoog te kunnen gaan met de 

overheid. 

 

Terwijl de voorbereidingen van start gingen, werd ook bevoegd Minister Laurette Onkelinx 

aangeschreven met de vraag hoe zij de toekomst zag voor mensen met CVS. Na lang aandringen 

ontvingen de vrijwilligers van de CVS-contactgroep een antwoord van de Minister. Zij lichtte toe dat er 

drie voorstellen op tafel liggen. Ten eerste zouden er diagnosecentra worden opgericht in 

verschillende ziekenhuizen. Na zes maanden klachten kunnen patiënten door hun behandelende arts 

naar deze centra worden doorverwezen. De eigenlijke behandeling zou in de toekomst in eerste lijn 

georganiseerd worden. Daarbij zou er terugbetaling komen voor individuele cognitieve 

gedragstherapie, via door de diagnosecentra uitgereikte ‘cheques’, en eveneens voor graduele 

oefentherapie bij een kinesist, op voorschrift van een diagnosecentrum. 

 

Tijdens de samenkomsten in de vijf provincies werd dit antwoord van de Minister toegelicht. 

Ondertussen verschenen er trouwens ook een aantal krantenartikelen waarin dezelfde grote lijnen 

terugkwamen. Vandaag, september 2014, is dit vernieuwde beleid verder geconcretiseerd. 

 



   

Waar naartoe met CVS? 4 

 

Maar het opzet van ‘Waar naartoe met CVS’ was een pak breder dan enkel de behandeling. Alle 

aspecten van het leven met CVS mochten en konden aan bod komen. De nadruk lag op de inbreng 

van de deelnemers, die de inhoud van de avond of namiddag zelf stuurden in verschillende 

tafelgesprekken. Aan elke tafel bogen de deelnemers zich over de vraag wat voor de groep aan hun 

tafel de drie belangrijkste zaken waren die zouden moeten veranderen voor mensen met CVS. 

Daarnaast werd het gesprek geconcentreerd op een specifiek thema, verschillend van tafel tot tafel. 

Zo kwamen naast de behandeling ook werk, kosten, administratie en onbegrip aan bod. Van elk 

gesprek werd een zorgvuldig verslag gemaakt door een van de deelnemers. 

 

Op die manier werd een enorme hoeveelheid inbreng verzameld. Te meer omdat elke deelnemer ook 

nog een (anonieme) individuele vragenlijst invulde. Ook van een heel aantal mensen dat liet weten 

graag betrokken te willen worden bij het project, maar om diverse redenen niet aanwezig kon zijn op 

één van de samenkomsten, werden nog individuele vragenlijsten ontvangen. De hoeveelheid 

bijeengebrachte informatie lag ver boven de oorspronkelijke verwachtingen.  

 

Dit rapport is een samenvatting van wat al dit waardevolle materiaal ons opleverde. Een aanzet tot 

antwoord op de vraag ‘Waar naartoe met CVS’, exclusief opgebouwd uit de inbreng van mensen met 

CVS zelf. 

 

In het tweede deel onmiddellijk na deze inleiding wordt het profiel van de deelnemers geschetst op 

basis van individuele vragenlijsten. Met 181 ingevulde vragenlijsten bereikte ons van een ruime 

meerderheid van de deelnemers deze inbreng. Deel drie vat de grote lijnen uit de gesprekstafels 

samen. Deel vier ten slotte handelt over het overheidsbeleid inzake de behandeling van CVS, en 

bevat het integrale antwoord dat de CVS-contactgroep van Minister Onkelinx ontving en de actuele 

stand van zaken in het beleid. 

 

Dit rapport is allesbehalve een eindpunt. De grote betrokkenheid van mensen tijdens de 

samenkomsten, de vele positieve reacties en voorstellen, en de energie die is losgemaakt vragen om 

een vervolg. In het najaar van 2014 creëren de Vlaamse Pijnliga en de CVS-contactgroep opnieuw 

een forum voor mensen met CVS om op basis van de gegevens in dit rapport een vertaling te maken 

naar concrete actiepunten om te komen tot een beter beleid, een betere omkadering en een betere 

behandeling voor mensen met CVS. Wordt vervolgd! 
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2. Individuele vragenlijsten 

 

Bij aanvang van de samenkomsten ontving iedere deelnemer een individuele vragenlijst. Een blanco 

exemplaar is opgenomen in de bijlagen bij dit rapport. 181 ingevulde vragenlijsten bereikten ons. Lang 

niet iedere deelnemer, maar wel een ruime meerderheid, vulde dus zo’n vragenlijst in. Alle gegevens 

werden zorgvuldig verwerkt. In dit deel lichten we de belangrijkste en meest opvallende resultaten toe. 

Een volledig overzicht van de gegevens uit deze individuele vragenlijsten is eveneens te vinden in de 

bijlagen. 

 

Profiel deelnemers 

 

Dat CVS het vaakst voorkomt bij vrouwen van middelbare leeftijd blijkt ook uit het profiel van de 

respondenten. Het gaat over 82% vrouwen, twee derde van de respondenten behoort tot de 

leeftijdsgroep 45 tot 64 jaar. 27% is jonger dan 45, 7% ouder dan 65. 

 

4 op 10 deelnemers ontvangt een invaliditeitsuitkering en bevindt zich in de arbeidsongeschiktheid, 3 

op de 10 geeft aan werknemer, zelfstandige of ambtenaar te zijn hoewel slechts een kleine 20% van 

de deelnemers aangeeft op dit moment effectief aan het werk te zijn, de grootste groep deeltijds. 

 

Financiële moeilijkheden 

 

Bijna de helft (45%) van de respondenten geeft aan eerder moeilijk tot zelfs heel moeilijk (18%) rond 

te komen met het huidige netto gezinsinkomen. 48% van de deelnemers heeft gedurende het voorbije 

jaar medische zorg uitgesteld omwille van financiële redenen. Niet alleen in vergelijking met de 11% 

van de mensen bij wie dit het geval is binnen de Belgische bevolking is dit een enorm hoog cijfer, dat 

aantoont dat gezondheidsproblemen en in het bijzonder cvs maar al te vaak samen voorkomen met 

financiële moeilijkheden. 

 

Ervaring met behandelingen en therapieën 

 

Uit een lijst konden mensen aankruisen of ze persoonlijk ervaring hebben met bepaalde 

behandelingen en therapieën, en of de ervaring positief dan wel negatief was. Mensen konden ook 

zelf behandelingen of therapieën toevoegen. In de bijlagen is het volledige overzicht terug te 

gerangschikt naar frequentie, plus een overzicht van het procentueel hoogste aantal negatieve en 

positieve ervaringen. 

 

Opvallend is dat helemaal bovenaan de ‘ervaringslijst’ antidepressiva prijken. 165 mensen geven aan 

hier persoonlijk ervaring mee te hebben. Worden eveneens door 100 of meer mensen aangeduid (op 

181): kinesitherapie, pijnstillers, voedingssupplementen en psychotherapie. Van deze meest  
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voorkomende behandelingen zijn het kinesitherapie (143 vermeldingen – 62% positief), 

psychotherapie (100 vermeldingen – 64% positief) en voedingssupplementen (105 vermeldingen – 

64% positief) die door patiënten het meest positief worden beoordeeld. Van de 165 respondenten die 

signaleren ervaring te hebben met antidepressiva, vermeldt slechts 31% een positieve ervaring. 

 

Als we geen rekening houden met hypnose (slechts 3 mensen hebben hier persoonlijk ervaring mee) 

sorteren antipsychotica (80%), graduele oefentherapie (55%) en antibioticatherapie (51%) het meeste 

negatieve ervaringen. 

 

Helemaal bovenaan de lijst met procentueel het hoogste aantal positieve ervaringen staan met 80% 

en meer diverse vormen van relaxatie, massage, tot rust komen zoals hydromassage, 

infraroodtherapie, muziektherapie, relaxatietoestellen en ademrelaxatie. Ook immunoglobulines 

scoren hier hoog, maar hier hebben slechts 8 respondenten persoonlijk ervaring mee. 

 

Ondanks al deze behandelingen en therapieën waarover de deelnemers kunnen rapporteren, 

antwoordt slechts 8% van de respondenten positief op de vraag ‘heb je het gevoel dat je jouw cvs 

onder controle hebt?’ Bij iets meer dan de helft is dit een verhaal van soms wel, soms niet. 

 

CVS en werk 

 

Drie kwart van de deelnemers is momenteel niet aan het werk. Bij mensen die wel professioneel aan 

de slag zijn gaat het bij de grootste groep over deeltijds werk. Meer dan de helft van de respondenten 

werkt minder dan voordat zij de diagnose cvs kreeg. Bij 1 op 5 is er geen verandering in de 

werksituatie en 7% werkt ondanks de diagnose cvs meer dan vroeger. 

 

17% van de respondenten schat in dat zij in de toekomst minder zullen gaan werken. Ongeveer de 

helft verwacht geen verandering. Nochtans geeft drie vierde van de mensen die niet of deeltijds aan 

het werk zijn aan dat zij meer zouden willen werken. Na de gezondheid die dit niet toelaat is de meest 

geciteerde reden die ervoor zorgt dat dit niet lukt onzekerheid: wat als het niet lukt, verlies ik dan 

bepaalde voordelen? Andere redenen die nog aangehaald worden zijn het niet vinden van een job die 

aansluit bij opleiding en interesses, geen mogelijkheid vinden om te beginnen werken met slechts een 

beperkt aantal uren, en de moeilijkheid om werkgevers te overtuigen iemand met een chronische 

ziekte aan te werven.  



   

Waar naartoe met CVS? 7 

 

3. Groepsbespreking 

 

Aan elke tafel bogen de deelnemers zich over de vraag wat voor de groep aan hun tafel de drie 

belangrijkste zaken waren die zouden moeten veranderen voor mensen met CVS. Daarnaast werd het 

gesprek geconcentreerd op een specifiek thema, verschillend van tafel tot tafel. Zo kwamen naast de 

behandeling ook werk, kosten, administratie en onbegrip aan bod. Van elk gesprek werd een 

zorgvuldig verslag gemaakt door een van de deelnemers. In de bijlagen is een gestructureerde 

samenvatting van deze verslaggeving te vinden. Hieronder brengen we de hoofdlijnen uit deze 

tafelgesprekken. 

 

“Onbegrip brengt je in sociaal isolement. Je verstopt jezelf, je weigert uitnodigingen, moet 

onverwacht afbellen, je durft er zelfs niet meer open over praten.” 

 

“Je krijgt pas begrip – eventjes – wanneer je helemaal plat ligt en niets kunt. En wanneer je 

iets beter bent, je loopt rond en je doet wat, dan wordt er vaak veel meer verwacht dan je kunt. Het 

aantal mensen dat je echt begrijpt wordt heel miniem.” 

 

Het thema dat het vaakste terugkomt is de nood aan erkenning en begrip. CVS is een aandoening die 

niet op je gezicht geschreven staat. Bovendien bestaat er nog een grote controverse over de 

oorzaken van de aandoening, en die komt het begrip in de samenleving, bij werkgevers en collega’s, 

maar ook bij vrienden en familie, niet ten goede. Er werden heel wat voorstellen gedaan rond 

sensibilisering, het beter informeren van het brede publiek over de moeilijkheden die met CVS 

gepaard gaan. Bovenal willen mensen ‘serieus genomen worden.’ 

 

“Er is meer voeling nodig met CVS in de klassieke geneeskunde. CVS patiënten belanden nu 

in het alternatieve circuit, bij behandelingen die soms resultaat maar altijd een hoge kostprijs hebben.” 

 

“Het beperkte inkomen en de ziektekosten brengen mij vandaag in de penarie maar nemen 

ook mijn toekomstperspectief weg: ik kan geen pensioen opbouwen, ik kan geen huis kopen.” 

 

Niet verrassend is het tweede meest geciteerde thema de (behandelings-) kosten waarmee men te 

maken krijgt en de financiële problematiek waartoe een samenspel van hogere kosten en verminderd 

inkomen soms leiden. En de top drie wordt afgesloten door de roep om meer onderzoek naar de 

aandoening, om een betere behandeling mogelijk te maken. 

 

“Wie geeft mij de garantie dat als het werken niet lukt, ik geen verlies lijdt op het vlak van 

uitkeringen?” 

 

 



   

Waar naartoe met CVS? 8 

 

“Ik ben leerkracht en ben na 4 jaar thuis terug deeltijds gaan werken. Dat is zoveel beter dan 

volledig thuis zitten. Het doet me psychisch goed, maar financieel is het zwaar. Ik werk 2 uur per dag 

in het onderwijs. Dat gaat net. Meer is onmogelijk helaas. Kan er geen extra toelage zijn om mensen 

aan te moedigen toch enkele uren te werken?” 

 

Opvallend is dat er heel veel gepraat werd over de combinatie van werk en CVS. Aan vele tafels was 

men het erover eens dat indien een aantal drempels zouden weggewerkt worden, veel meer mensen 

met CVS betaald werk zouden verrichten. De mogelijkheden om dit heel flexibel te kunnen doen 

zouden echter moeten uitgebreid worden. Het belang van een job in het doorbreken van sociaal 

isolement en de positieve invloed van werk op het zelfbeeld en de eigenwaarde werden sterk 

benadrukt. 

 

“Een individuele aanpak die bereikbaar en betaalbaar is.” 

 

“Een gespecialiseerd cvs-team dat begrip heeft en kennis van de problematiek per provincie. 

Het team moet bestaan uit kine, psycholoog, internist, neuroloog, diëtist enz…” 

 

De ervaringen die deelnemers hadden met behandelingen waren enorm uiteenlopend. 

Overeenstemming was er over het gegeven dat een goede behandeling multidisciplinair moet zijn, en 

geïndividualiseerd, dit wil zeggen op maat van de patiënt. Het blijkt immers dat verschillende mensen 

heel verschillend reageren op verschillende behandelingen. Wat opvalt is het grote aantal keren dat 

aandacht voor gezonde voeding terugkwam in de gesprekken over de behandeling.  

 

Naast deze grote thema’s kwamen ook een aantal creatieve voorstellen naar boven. Zo werd er onder 

meer gepleit voor een ‘Huis van CVS’ van waaruit informatie, preventie en oriëntatie zouden kunnen 

georganiseerd worden. 
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4. Stand van zaken overheidsbeleid behandeling CVS 

 

Begin 2013 werd bevoegd Minister Laurette Onkelinx aangeschreven met de vraag hoe zij de 

toekomst zag voor mensen met CVS. Na lang aandringen ontvingen de vrijwilligers van de CVS-

contactgroep een antwoord van de Minister. Zij lichtte toe dat er drie voorstellen op tafel liggen. Ten 

eerste zouden er diagnosecentra worden opgericht in verschillende ziekenhuizen. Na zes maanden 

klachten kunnen patiënten door hun behandelende arts naar deze centra worden doorverwezen. De 

eigenlijke behandeling zou in de toekomst in eerste lijn georganiseerd worden. Daarbij zou er 

terugbetaling komen voor individuele cognitieve gedragstherapie, via door de diagnosecentra 

uitgereikte ‘cheques’, en eveneens voor graduele oefentherapie bij een kinesist, op voorschrift van 

een diagnosecentrum. 

 

Tijdens de samenkomsten in de vijf provincies werd dit antwoord van de Minister toegelicht. 

Ondertussen verschenen er trouwens ook een aantal krantenartikelen waarin dezelfde grote lijnen 

terugkwamen. Vandaag, september 2014, is dit vernieuwde beleid verder geconcretiseerd. 

 

Hieronder vindt u het integrale antwoord van Minister Onkelinx, gevolgd door de actuele stand van 

zaken in verband met de tenlasteneming van CVS. 

 

 

Brief Minister Onkelinx 

 

Geachte Heer, 

 

Zoals U weet gaat dit onderwerp mij bijzonder ter harte. Sta mij toe een snel overzicht, van de 

gebeurtenissen in het verleden, te geven om de huidige situatie te kunnen verklaren. Op 5 december 

2011 heeft de Commissie van het RIZIV besloten een einde te maken aan de conventies afgesloten 

met de CVS referentiecentra. De verzekeringscommissie heeft deze beslissing genomen omdat de 

centra niet voldoende de verstrekkers van regelmatige zorgen – onder meer de huisartsen – 

verenigde bij de behandeling van de patiënten. 

 

De Regeringscommissaris bij de Commissie heeft bezwaar aangetekend tegen deze beslissing omdat 

hij vreesde dat de CVS-patiënten daardoor niet meer zouden kunnen genieten van een terugbetaling 

van een aangepaste behandeling. 

 

Na mijn bevestiging van het bezwaar werd aan de Verzekeringscommissie gevraagd de bedenkingen 

van de Regeringscommissaris te onderzoeken. De Commissie heeft haar beslissing, om een einde te 

stellen aan de conventies overeengekomen met de centra, bevestigd maar heeft ook beslist dat CVS-

patiënten zouden voort kunnen genieten van een terugbetaling voor de behandelingen (opbouwende  
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oefeningen therapie en cognitieve gedragstherapie) die momenteel reeds toegepast worden in de 

referentiecentra en voor dewelke wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zij de stoornissen 

voor de patiënten kunnen verminderen. Inmiddels werden overgangsmaatregelen getroffen voor de 

patiënten die momenteel nog behandeld worden in de referentiecentra. 

 

Het blijkt inderdaad dat de resultaten van de behandelingen, verstrekt door de referentiecentra, 

minder goed waren dan gehoopt. Nochtans was dat niet de onmiddellijke reden om de conventies 

stop te zetten. Het was al eerder gemeld dat de behandeling, voorgesteld door de centra, niet 

genezend was. 

 

Ondanks de onderzoeken op Myalgische Encefalopathie (ME/CVS), bestaat er momenteel nog geen 

genezende behandeling die toelaat werkelijk een groot aantal ME/CVS-patiënten te verzorgen. Er 

worden regelmatige nieuwe resultaten bekomen bij deze onderzoeken, zoals recent het geval was in 

Noorwegen. Doch deze zijn slechts gebaseerd op de resultaten van een behandeling van een beperkt 

aantal patiënten. Vooraleer een welbepaalde, werkelijk veralgemeende, behandeling te kunnen 

voorstellen poet deze eerst getest worden op een groot aantal patiënten. 

 

Bovendien is de oorzaak van de symptomen van het syndroom nog niet gekend, zoals blijkt uit de 

studie (het rapport van 2008) van het KCE1 op basis van publicaties over het internationale 

wetenschappelijk onderzoek. De behandelingen, die terugbetaald werden in de referentiecentra, zijn 

geen behandelingen die de oorzaak van de klachten wegnemen. Een dergelijke behandeling bestaat 

nog niet, precies omdat de oorzaak niet gekend is. De behandelingen, die terugbetaald werden in de 

referentiecentra, maken deel uit van een multidisciplinaire benadering van de behandeling waarbij de 

psychische, fysieke en sociale factoren van de betrokken patiënten op even belangrijke wijze worden 

beschouwd. 

 

Ik kan u meedelen dat de nieuwe maatregelen – die rekening houden met de aanbevelingen van het 

KCE – uitgewerkt werden door het RIZIV in samenwerking met mijn kabinet. De Commissie van het 

RIZIV heeft de conceptnota van 14 januari 2013 goedgekeurd en het College van geneesheren-

directeur stelt daartoe kortelings de reglementaire basis vast. 

 

De nieuwe maatregelen hebben tot doel het aanbod van de zorgen door de referentiecentra te 

handhaven maar de toegang ertoe te vergroten en de verhouding kostenplaatje-efficiëntie te 

verbeteren gelijktijdig met het verhogen van de bijdragen van de eerste- en ook de tweedelijns 

verstrekking van de zorgen. 

 

De nieuwe maatregelen zijn de volgende: 

- Het oprichten van multidisciplinaire diagnosecentra in verschillende ziekenhuizen; 

                                                 
1
 Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 
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- De terugbetaling van de individuele cognitieve gedragstherapie buiten de centra, door eerstelijns 

zorgenverstrekking, via “cheques” door de centra aan de patiënten gegeven; 

- Therapie door opbouwende oefeningen buiten de centra, door eerstelijns zorgenverstrekking (op de 

Fb-lijst2 en op voorschrift door een diagnose centrum). 

 

Voor 2013 is een bedrag van  2.3 miljoen € voorzien voor de oprichting van de centra en voor de 

terugbetaling van de individuele cognitieve gedragstherapie. De opbouwende oefeningstherapie, 

verstrekt door kinesitherapeuten, zal terugbetaald worden op basis van de nomenclatuur.  

 

Ik hoop geantwoord te kunnen hebben op uw bezorgdheden en herhaal mijn verbintenis om alles in 

het werk te stellen opdat de opvang van ME/CVS-patiënten verbeterd zou worden. 

 

Gelieve de verzekering van mijn hoogachting te aanvaarden geachte heer, 

Laurette Onkelinx  

 

 

Actuele stand van zaken overheidsbeleid 

 

Multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS 

Vanaf september 2014 kunnen patiënten na verwijzing door hun huisarts terecht in de 

multidisciplinaire diagnosecentra. Deze centra onderzoeken of iemand CVS heeft en stellen een 

behandeling voor. Indien aangewezen, is dat een behandeling met graduele oefentherapie of 

cognitieve gedragstherapie. Deze behandelingen worden gegeven door therapeuten uit de omgeving 

van de patiënt. De huisarts heeft een centrale rol en wordt vergoed voor zijn inbreng. Het ziekenfonds 

betaalt de begeleiding in het centrum en de vermelde behandelingen grotendeels terug. 

 

Wat voor centra? 

De multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS zijn een consultatieafdeling van een algemeen of 

universitair ziekenhuis. De centra worden gevormd door een team van verschillende zorgverleners die 

gespecialiseerd zijn in CVS. Het team bestaat onder meer uit een geneesheer-internist, een 

psychiater en een fysisch geneesheer. Indien nodig wordt de patiënt ook onderzocht door andere 

specialisten van het ziekenhuis. 

 

Wat bieden de centra aan? 

De centra bieden: 

 een integrale benadering met aandacht voor alle fysieke, psychische en sociale aspecten van 

de ziekte 

 een grondig, multidisciplinair diagnostisch onderzoek  

                                                 
2
 Nomenclaturen lijst kinesitherapeuten. 
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 een behandelingsvoorstel  

 regelmatige opvolging en richtlijnen voor de therapeuten uit de omgeving van de patiënt die 

de behandelingen geven 

 een plan van gedeeltelijke of gehele hertewerkstelling als dit haalbaar is voor de patiënt 

 

Wat zijn de behandelingen die de centra kunnen voorstellen? 

Cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie zijn de enige behandelingen waarvan al 

voldoende, wetenschappelijk is aangetoond dat ze de CVS-klachten kunnen verminderen. Deze 

behandelingen worden voorgesteld door de centra als uit het onderzoek blijkt dat ze kunnen leiden tot 

een verbetering van een bepaalde patiënt. Deze behandelingen worden niet gerealiseerd in het 

centrum, maar door respectievelijk kinesitherapeuten en cognitief gedragstherapeuten in de omgeving 

van de patiënt.  

 

De cognitieve gedragstherapie bestaat uit 17 individuele sessies van 50 minuten. Het RIZIV stelt vast 

wie in aanmerking komt als cognitief gedragstherapeut voor CVS. Dit zijn therapeuten die een lange 

opleiding hebben gevolgd.  

 

Hoe kan een patiënt in aanmerking komen voor een begeleiding in een centrum? 

U dient naar een centrum verwezen te zijn door uw huisarts. Uw huisarts dient van mening te zijn dat 

u CVS heeft en dat een gespecialiseerd onderzoek nodig is om een beter inzicht te krijgen in uw 

klachten en een beter aangepaste behandeling te kunnen aanbieden. 

U wordt eerst onderzocht door de geneesheer-internist van het centrum. Als deze arts het CVS-

vermoeden bevestigt, komt u in aanmerking voor het uitgebreid multidisciplinair diagnostisch 

onderzoek. 

 

Als het team op basis van het uitgebreid diagnostisch onderzoek bevestigt dat u inderdaad CVS heeft, 

komt u in aanmerking voor een behandeling met cognitieve gedragstherapie of graduele 

oefentherapie, als het centrum meent dat die behandeling nuttig voor u is om uw klachten te 

verbeteren. 

 

Als u vroeger al in een voormalig referentiecentrum voor CVS geweest bent, komt u niet opnieuw in 

aanmerking voor een nieuw multidisciplinair diagnostisch onderzoek in één van de nieuwe 

diagnostische centra. U komt in dit geval wel in aanmerking voor de terugbetaling van de cognitieve 

gedragstherapie als de CVS-diagnose vroeger bij u is vastgesteld in een referentiecentrum. 

 

Wat betaalt het ziekenfonds terug? Wat betaalt de patiënt? 

Het ziekenfonds betaalt de begeleiding in het centrum en de behandelingen (met cognitieve 

gedragstherapie of graduele oefentherapie) grotendeels terug. De patiënt betaalt een remgeld per 

prestatie.  
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Welke rol voor de huisarts? 

De huisarts heeft een centrale rol. Hij verwijst de patiënten en wordt schriftelijk ingelicht over de 

resultaten van het diagnostisch onderzoek en de inhoud van het behandelingsadvies. Hij 

vertegenwoordigt de eerste lijn zorgverleners en verwijst de patiënt in voorkomend geval naar een 

kinesitherapeut voor de graduele oefentherapie. (Het centrum zoekt zelf een cognitief 

gedragstherapeut voor de patiënt.) 

 

De huisarts wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg met de artsen van het centrum.  

 

Cognitieve gedragstherapie 

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de meningen over de 

beperkingen en het ermee omgaan worden aangepakt. De weerbaarheid wordt versterkt en de 

controle wordt hersteld. Cognitieve gedragstherapie wordt toegepast door een psycholoog. Dit 

betekent echter niet dat CVS een louter psychische aandoening is. Vele patiënten hebben baat bij een 

ondersteuning van lichaam én geest. Revalidatie van lichaam en geest gaan dan ook hand in hand. 

 

Bewegingstherapie 

Graduele oefentherapie is een vorm van bewegingstherapie, toegepast door een kinesitherapeut, 

waarbij er naar gestreefd wordt via geleidelijke opbouw van oefeningen weer fitheid te kweken en 

lichamelijk weerbaarder te worden. 

 

Recent onderzoek toont aan dat het heel belangrijk is dat de bewegingstherapie op maat van de CVS-

patiënt wordt afgesteld. Te veel of te zware lichaamsbeweging kan de patiënt immers nog zieker 

maken. Het succes van bewegingstherapie bij mensen met CVS is wetenschappelijk aangetoond, 

maar opdat bewegingstherapie zou leiden tot een verbetering van de levenskwaliteit, moet er dus 

rekening gehouden worden met de complexiteit van de problematiek. 
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Bijlage 1: gegevens en grafieken uit individuele vragenlijsten 

 
Ervaring met behandelingen en therapieën 
 
 

  
Persoonlijk 

ervaring mee 
Negatieve 
ervaring 

Niet negatief 
en niet 
positief 

Positieve 
ervaring 

Antidepressiva 165 43 27 51 

Kinesitherapie 143 13 33 89 

Pijnstillers 118 28 42 61 

Voedingssupplementen 105 13 37 67 

Psychotherapie 100 18 26 64 

Magnesiumpreparaten 98 12 35 55 

Relaxatie 97 9 24 75 

Spierontspanners of 
spierverslappers 

78 18 25 41 

Vitaminepreparaten 73 7 42 35 

Cognitieve gedragstherapie 68 13 30 29 

Maag- en darmmedicatie 67 12 24 37 

Homeopathische 
geneesmiddelen 

66 9 34 34 

Ademrelaxatie 65 5 19 52 

Groepsgesprekken 53 13 22 31 

Graduele oefentherapie 47 26 11 16 

Sterke pijnmedicatie 
(opioïde of morfineachtige) 

45 19 13 20 

Antibioticatherapie 43 22 12 19 

Accupunctuur 41 9 19 16 

Hydromassage, 
infrafrood,… 

40 0 10 43 

Hydrotherapie 36 4 14 26 

Relaxatie toestellen 27 3 10 22 

Anti-epileptica 21 7 6 11 

Aromatherapie 21 0 13 14 

Elektrostimulatie (TENS) 19 5 12 12 

Muziektherapie 19 2 8 17 

Antipsychotica 15 12 7 3 

Immunoglobulines 8 2 10 9 

Hypnose 3 2 1 1 

  



   

Waar naartoe met CVS? 16 

 
 
 
 
 
Ervaring met behandelingen en therapieën 
 

  
Persoonlijk 

ervaring mee 
Negatieve 
ervaring % 

Niet negatief 
en niet 

positief % 

Positieve 
ervaring% 

Antidepressiva 165 26 16 31 

Kinesitherapie 143 9 23 62 

Pijnstillers 118 24 36 52 

Voedingssupplementen 105 12 35 64 

Psychotherapie 100 18 26 64 

Magnesiumpreparaten 98 12 36 56 

Relaxatie 97 9 25 77 

Spierontspanners of 
spierverslappers 

78 
23 32 53 

Vitaminepreparaten 73 10 58 48 

Cognitieve gedragstherapie 68 19 44 43 

Maag- en darmmedicatie 67 18 36 55 

Homeopathische 
geneesmiddelen 

66 
14 52 52 

Ademrelaxatie 65 8 29 80 

Groepsgesprekken 53 25 42 58 

Graduele oefentherapie 47 55 23 34 

Sterke pijnmedicatie 
(opioïde of morfineachtige) 

45 
42 29 44 

Antibioticatherapie 43 51 28 44 

Accupunctuur 41 22 46 39 

Hydromassage, 
infrafrood,… 

40 
0 25 108 

Hydrotherapie 36 11 39 72 

Relaxatie toestellen 27 11 37 81 

Anti-epileptica 21 33 29 52 

Aromatherapie 21 0 62 67 

Elektrostimulatie (TENS) 19 26 63 63 

Muziektherapie 19 11 42 89 

Antipsychotica 15 80 47 20 

Immunoglobulines 8 25 125 113 

Hypnose 3 67 33 33 
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Procentueel hoogste aantal negatieve ervaringen 
 

  
Persoonlijk 

ervaring mee 
Negatieve 
ervaring % 

Niet negatief 
en niet positief 

% 

Positieve 
ervaring% 

Antipsychotica 15 80 47 20 

Hypnose 3 67 33 33 

Graduele oefentherapie 47 55 23 34 

Antibioticatherapie 43 51 28 44 

Sterke pijnmedicatie 
(opioïde of morfineachtige) 

45 
42 29 44 

Anti-epileptica 21 33 29 52 

 
 
Procentueel hoogste aantal positieve ervaringen 
 

  
Persoonlijk 

ervaring mee 
Negatieve 
ervaring % 

Niet negatief en 
niet positief % 

Positieve 
ervaring% 

Immunoglobulines 8 25 125 113 

Hydromassage, 
infrafrood,… 

40 
0 25 108 

Muziektherapie 19 11 42 89 

Relaxatie toestellen 27 11 37 81 

Ademrelaxatie 65 8 29 80 

Relaxatie 97 9 25 77 

Hydrotherapie 36 11 39 72 

Aromatherapie 21 0 62 67 

Psychotherapie 100 18 26 64 

Voedingssupplementen 105 12 35 64 

Elektrostimulatie (TENS) 19 26 63 63 

Kinesitherapie 143 9 23 62 
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CVS en werk 
 
Ben je momenteel aan het werk? 
 

 
N=181 
 
 
Is je werksituatie veranderd sinds je de diagnose cvs kreeg? 
 

 
N=181 
 
  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Ja, voltijds
Ja, deeltijds

Nee
niet ingevuld

6% 15% 

76% 

3% 

0

0,2

0,4

0,6

Ja, ik werk nu
minder Ja, ik werk nu

meer
Nee

niet ingevuld

56% 

7% 
19% 

18% 
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Hoe schat je de toekomst in wat je werksituatie betreft? 
 

 
N=181 
 
 
Indien je niet of deeltijds aan het werk bent, zou je meer willen werken? 
 

 
N=181 
 
  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Geen
verandering Minder gaan

werken Meer gaan
werken niet ingevuld

49% 

17% 

9% 

25% 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Ja
Nee

Niet van
toepassing niet ingevuld

46% 

14% 18% 22% 
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Indien je meer zou willen werken, welke redenen zorgen ervoor dat dit niet lukt? Je kan 1 of  
meerdere redenen aanduiden. 
 

 
 
Andere redenen: 
 
behandeling vergt heel veel 
ben nu op pensioen 
ben volledig invalide verklaard ook omwille van een bewezen pathologie. Mis mijn werk als 
directeur van een firma ontzettend maar mag niet meer werken. Ik doe in de plaats 
vrijwilligerswerk, het engagement is kleiner en is meer begripvol. De impact voor mij is weliswaar 
zeer zwaar te dragen. Je kan geen leiding geven in een situatie als de mijne en het is juist dit dat 
ik zo mis, het verantwoorderlijkheidszin iets te zijn voor de maatschappij en mezelf te kunnen 
bewijzen 
brugpensioen 
Weinig halftijdse jobs voor langere duur beschikbaar conform mijn talenten en wat na afloop van 
dergelijk tijdelijk contract(terug invaliditeit kan niet, dus halftijdse werkloosheid wat 
financieel niet leefbaar is 
combinatie huishouden , opvoeding kinderen en werken Hoe doe je dat? 
dan komt mijn stabiele invalideverklaring terug in gedrang 
er is geen systeem voor meer halftijds maar niet voltijds dat financiële steun geeft aan CVS-
patiënten 
geen aangepast werk, te kunnen beginnen werken met minder aantal uren 
geen recht op mantelzorg 
gepensioneerd 
gepensioneerd 
graag met weinig uren beginnen, indien mogelijk opbouwen, als niet mogelijk aantal uren per 
dag/week werken 
hoe nieuwe werkgevers overtuigen van mijn motivatie en capaciteiten, ondanks mijn ziekte?  
ik ban de 55 gepasseerd 
ik ben ontslagen in overeenstemming met de arbeidsgeneesheer wegens mijn CVS, was 
verpleegkundige,gepensioneerd en ik doe mijn werk naargelang ik energie heb, anders blijft het 
staan 
ik kan niets plannen vooraf. Zelfs vrijwilligerswerk lukt niet door de vele (onvoorspelbare) 
ziekenhuisopnames. 
ik wou dat ik 2 namiddagen zou kunnen werken om meer financiële middelen te krijgen (om 
financieel wat sterker te staan en vnl om de medische kosten te dragen!) maar dat mag ik niet met 
m'n statuut van vroegtijdig gepensioneerd(als ambtenaar word ik letterlijk "gestraft" omdat ik 
ziek ben geworden 

0

50

100

150

Gezondheid
laat dit niet toe Vind geen job

die aansluit bij
mijn opleiding
en interesses

Onzekerheid,
wat als het niet
lukt, verlies ik
dan bepaalde

voordelen?

Andere reden

122 

20 35 
35 



   

Waar naartoe met CVS? 21 

 
 
leeftijd lang thuis - nog kans om te werken -fysisch moet aankunnen, hoeveel uren aankan? - 
papierwink is voor echtg  niet met stress niet  kan omgaan 
legio redenen 
Ministerie v.Defensie hecht geen groot belang aan CVS-ers, zelfs door een werkongeval 
niemand die mij kan helpen of doorverwijzen of de moeite neem verder te onderzoeken of mij 
binnenstebuiten keert of draait 
nog steeds in dienst maar kan mijn eigen job niet meer uitoefenen 
Pendelen is een extra belasting, nog voor je eraan begint 
pijn fibromyalgie 
vaak moe, vaak ziek, weegt geld op tegen verlies van levenskwaliteit ? 
vermoeidheid, aandachtsafname 
verplicht vervroegd pensioen (onderwijs) wat nog mogelijk 
voorlopig nog niet ontslagen, maar werk wel niet meer 
was zelfstandige, wil als bediende a.d.slag, is moeilijk om v.statuut te veranderen/regeltjes 
welke werkgever geeft een chronisch zieke de kans indien hij de keuze heeft uit gezonde mensen 
werk nu halftijds meer werk verlies ik alle ziekteuitkering er is geen groei (60 - 70 - 80 %) meer 
mogelijk 
werkgever vertrouwt een CVS patiënt niet 
wispelturige ziekte, moeilijk voor werkgever 
ziekenhuis infectie, herscholing (weet niet of ik dit aankan) 
zit sinds 2006 in progressieve tewerkstelling mag nog 19 à 20 uren werken per week 
 
 
 
 
Het je het gevoel dat je jouw CVS onder controle hebt? 
 

 
N=181  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Helemaal
niet onder
controle

Neen
Soms wel,
soms niet

Ja
Helemaal

onder
controle

niet
ingevuld

16% 21% 

51% 

7% 

1% 4% 
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Algemene gegevens 
 
  
Gemiddelde leeftijd respondenten: 49 jaar 
 

 
N=178 
 
 
 

 
N=181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

-25
25-34

35-44
45-54

55-64
65+

2% 
8% 

17% 

44% 

22% 

7% 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Man
Vrouw

niet ingevuld

14% 

82% 

4% 
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N=181 
 
 

 
N=173 
 
  

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

15% 
21% 22% 

10% 

25% 

7% 

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

20% 

7% 
3% 

2% 

13% 

5% 

39% 

7% 

2% 



   

Waar naartoe met CVS? 24 

 
In welke mate kan jouw gezin rondkomen met het huidige netto gezinsinkomen? 
 

 
N=181 
 
 
Is het in het voorbije jaar wel eens voorgevallen dat je medische zorg diende uit te stellen omwille 
van financiële redenen? 
 

 
N=181  

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

3% 
9% 

35% 

27% 

18% 

8% 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Ja
Nee

niet ingevuld

48% 

45% 

7% 
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  Individuele vragenlijst 

Waar naartoe met CVS? 

 
 
 
Met deze vragenlijst willen we – naast de bespreking van vandaag – een aantal algemene gegevens 
verzamelen over de ervaringen van mensen met CVS. De vragenlijst is volledig anoniem, je hoeft je 
naam dus niet op het formulier te noteren. We leggen dezelfde vragenlijst voor in de 5 provincies. 
Alvast van harte bedankt voor je medewerking! 
 
1. Ervaring met behandelingen en therapieën 
 
Zowel binnen de klassieke geneeskunde als in het alternatieve circuit bestaan er heel wat 
behandelingen en therapieën waarop door CVS-patiënten een beroep wordt gedaan. Duid in 
onderstaande lijst de zaken aan waar je persoonlijk ervaring mee hebt, door een kruisje te zetten in de 
tweede kolom. Vervolgens kan je ook aangeven in welke mate dit een positieve of een negatie 
ervaring was. 
 

 

Persoonlijk 
ervaring 

mee 

Negatieve 
ervaring 

Niet 
negatief en 
niet positief 

Positieve 
ervaring 

voorbeeld 1 x  x  

voorbeeld 2     

voorbeeld 3 x   x 

     

Pijnstillers     

Sterke pijnmedicatie (opioïde of 
morfineachtige)     

Antidepressiva     

Anti-epileptica     

Antipsychotica     

Spierontspanners of spierverslappers     

Magnesiumpreparaten     

Voedingssupplementen     

Antibioticatherapie     

Maag- en darmmedicatie     

Immunoglobulines     

Vitaminepreparaten     

Homeopathische geneesmiddelen     

Elektrostimulatie (TENS)     

Kinesitherapie     

Hydrotherapie     

Hydromassage, infrafrood,…     

Psychotherapie     

Groepsgesprekken     

Cognitieve gedragstherapie     

Graduele oefentherapie     

Relaxatie     

Relaxatie toestellen     

Ademrelaxatie     

Accupunctuur     

Aromatherapie     
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Muziektherapie     

Hypnose     

Andere, vul hieronder aan:     

…     

…     

 

2. CVS en werk 
 

Omcirkel telkens het antwoord dat voor jou van toepassing is. 
 
Ben je momenteel aan het werk?  ja, voltijds  ja, deeltijds   nee 
 
Is je werksituatie veranderd sinds je de diagnose CVS kreeg? 
 

ja, ik werk nu minder ja, ik werk nu meer  nee 
 
Hoe schat je de toekomst in wat je werksituatie betreft? 
 

geen verandering minder gaan werken  meer gaan werken 
 
Indien je niet of deeltijds aan het werk bent, zou je meer willen werken? 
 

ja    nee    niet van toepassing 
 
Indien je meer zou willen werken, welke redenen zorgen ervoor dat dit niet lukt? Je kan 1 of meerdere 
redenen aanduiden. 
 
… Gezondheid laat dit niet toe 
… Vind geen job die aansluit bij mijn opleiding en interesses 
… Onzekerheid, wat als het niet lukt, verlies ik dan bepaalde voordelen? 
… Andere reden:…………………………………………………………………………………………............ 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Heb je het gevoel dat je jouw CVS onder controle hebt? 
 
helemaal niet onder controle neen soms wel, soms niet ja helemaal onder controle 
 

4. Algemene gegevens 
 
 
Je geboortejaar:…………… Geslacht: M / V  Postcode van je woonplaats:……………….. 

 
Ik ben… 
  werknemer    zelfstandige    ambtenaar 
  student    gepensioneerd   werkzoekend 
  invalide    andere:………………………………………………………… 
 
In welke mate kan jouw gezin rondkomen met het huidige netto gezinsinkomen? 
 
  heel gemakkelijk   niet gemakkelijk, maar ook niet echt moeilijk 
  eerder gemakkelijk   eerder moeilijk   heel moeilijk 
 
Is het in het voorbije jaar wel eens voorgevallen dat je medische zorg diende uit te stellen omwille van 
financiële redenen? 
    Ja   Neen 
 
Je kan deze vragenlijst deponeren in de daarvoor voorziene doos aan de onthaaltafel, of achteraf 
opsturen naar: Vlaamse Pijnliga – Haachtsesteenweg 579 PB40 – 1031 Brussel 
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Bijlage 3: samenvatting van de verslaggeving over de groepsgesprekken 

 

Wat zijn de 3 belangrijkste zaken die volgens jullie zouden moeten veranderen voor mensen 
met CVS? 
 
CVS heeft een impact op heel wat facetten van je leven. In dit deel mag je breed denken. Probeer tot 
een consensus te komen over de 3 belangrijkste zaken die volgens jullie zouden moeten veranderen 
voor mensen met CVS. Probeer telkens de problematiek te omschrijven, en ook aan te geven welke 
oplossingen of veranderen de groep voorstelt. 
 
      

Thema  Aantal keer vermeld 

Erkenning 31 

Meer (geld voor) onderzoek 30 

Meer begrip 26 

Betere terugbetaling behandelingskosten 24 

Drempels naar werk 22 

Betere opleiding artsen 21 

Oplossing financiële problematiek 18 

Duidelijkere, snellere diagnose 14 

Onbegrip controleartsen / riziv / adv. Geneesheren 14 

Geïndividualiseerde behandeling 13 

Betere informatie over behandelingen 11 

Multidisciplinaire behandeling, samenwerking 10 

Cruciale rol huisarts 8 

Maatschappij informeren over cvs 7 

Serieus genomen worden 6 

Mobiliteitsprobleem / bereikbaarheid / parkeerkaart 6 

Aanspreekpunt voor CVS-patiënten 5 

Tegemoetkoming voor schoolverlaters met cvs 4 

Holistische benadering 3 

Positievere beeldvorming cvs in media / maatschappij 3 

‘Huis van CVS’ – preventie, informatie, oriëntatie 3 

Preventie om escalatie in beginstadium te vermijden 3 

Aandacht voor partner 3 

Isolement tegengaan 3 

Papieren rompslomp 3 

Informatie over tegemoetkomingen en terugbetaling 3 

Meer aandacht voor voeding 3 

Beter begeleiding inzake mogelijke behandelingen 3 

Tijd krijgen om te herstellen 3 

Terugbetaling alternatieve behandelingen 2 

‘Psychiatrische stempel’ 2 

Stoppen met antidepressiva voor te schrijven 2 

Groepsgesprekken 2 

Klassieke en alternatieve therapieën combineren 
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% toegelaten cvs-patiënten verhogen 

 Tegemoetkoming vervoer woon-werk 

 Tegemoetkoming studenten met cvs 

 Bewegen zonder te crashen 

 Bereikbaarheid goede hulp 

 Budgetcheques behandeling 

 Individuele begeleiding sociaal vlak 

 Individuele begeleiding psychologisch vlak 

 Beschikbaarheid ombudsdienst 

 Lijst van opgeleide huisartsen / kinesisten 

 Specifieke begeleiding in onderwijs 

 Informatie over financiële gevolgen niet meer werken 

 Meer medewerking van huisarts 

 Beter leren omgaan met stress 

 Hydrotherapie probleem ‘besmette zwembaden’ 

 Mensen op weg zetten naar zelfkennis 

 Mogelijkheid voorbehouden parking voor de deur 

 Cruciale rol ziekenfonds 

 Onbegrip werkgever, collega’s 

 Respect 

 Bescherming van alleenstaanden 

 Betere verspreiding cvs-centra 

 ‘Kaf van het koren scheiden’ (diagnose) 

 Mensen vrij laten in keuze behandeling 

 Kine niet beperken 

 Betere opleiding thuisverzorgenden 

 Terugbetaling relaxatie 

 Terugbetaling onderwatertherapie 

 Terugbetaling psycholoog 

 Ruimere verspreiding cvs-groepen 

 Coaching 

 Meer brainstormsessies zoals dit hier 

 Bespreekbaarheid 

  
 
  



   

Waar naartoe met CVS? 29 

 
CVS en werk 
 
Heel wat CVS-patiënten moeten noodgedwongen hun tewerkstelling verminderen of kunnen niet 
meer uit werken gaan. Sommige mensen met CVS zouden nog wel willen werken maar ondervinden 
dat dit niet makkelijk is. Welke drempels zien jullie om, wanneer je dit wil, aan het werk te blijven 
of opnieuw aan het werk te gaan? Wat zou er moeten veranderen om dit toch mogelijk te maken? 
Zijn er mogelijkheden en zoja, welke om CVS en werk te combineren? 
 

Thema 
Aantal keer 
vermeld 

flexibiliteit om je werk zelf in te richten (bv startuur, thuiswerk) 7 

sensibilisering werkgevers 6 

sensibilisering werknemers / collega's 5 

garantie geen inkomensverlies wanneer werken niet lukt (inval->wlh) 5 

meer mogelijkheden deeltijds werk 4 

meer soepelheid werkgevers om jobinhoud / arbeidsduur / werkorganisatie 
aan te passen 3 

recht voor iedereen om vrijwilligerswerk te kunnen doen 2 

meer flexibele mogelijkheden progressieve tewerkstelling 2 

recht op aangepast werk 2 

werkverlating owv afstand en verplaatsingstijd niet sanctioneren 
 tegemoetkoming verplaatsingskosten woon-werkverkeer 
 ombudsdienst voor fysieke en psychische problemen op het werk 
 beter sociaal vangnet 
 omscholing op het werk 
 mogelijkheid om tijdens werkuren bijeenkomsten bij te wonen 
 mentaliteitsverandering wg en wns 
 moederschapsverlof uitbreiden tot 6 jaar 
 bijscholing naar andere job zonder verlies van rechten 
 meer informatie over mogelijkheden heroriëntatie 
 minder administratieve rompslomp bij als invalide opnieuw aan het werk gaan 

als zelfstandige 
 meer informatie geven bij erkenning arbeidshandicap 
 als patiënt kunnen kiezen om arbeidshandicap al dan niet mee te delen aan 

werkgever 
 mogelijheid kleine contracten 
 niet mogen werken onder je niveau 
 oplossing gevolgen pensioen als je minder of op lager niveau gaat werken 
 mogelijkheid tot herscholing zonder verlies invaliditeit 
 invoeren 'deeltijdse invaliditeit' voor mensen die minder kunnen werken maar 

wel nog meer dan 50% 
 subsidies voor werkgevers 
 mogelijkheid om invaliditeit te combineren met beperkte zelfstandige 

activiteit 
 werkdruk mag niet hoog zijn 
 meer mogelijkheden thuishulp 
 ruimte op werk waar je even kan gaan rusten 
 extra tegemoetkoming om enkele uren te gaan werken 
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CVS en behandeling 
 
Zowel binnen de klassieke geneeskunde als in het alternatieve circuit bestaan er heel wat 
behandelingen en therapieën waarop door CVS-patiënten een beroep wordt gedaan. Op basis van 
jullie ervaringen, waaruit bestaat een goede behandeling van CVS? 
 

Thema Aantal keer vermeld 

gezonde voeding 7 

individueel traject 6 

diëtist 6 

cgt (ifv aanvaarding maar is geen behandeling) 5 

kine 5 

yoga 4 

multidisciplinair team 4 

mindfulness 3 

relaxatie 3 

combinatie van therapieën 3 

homeopathie 3 

psychotherapie: leren omgaan met 3 

voedingssupplementen (op voorschrift, als betaalbaar) 3 

betaalbaar 3 

eutonie 2 

antibiotica (de meirleir) 2 

eerst oorzaken vinden 2 

probiotica 2 

medicatie 2 

get werkt niet 2 

antidepressiva vaak voorgeschreven maar werkt niet 2 

hydrotherapie 2 

pijnstillers 2 

infrarood 2 

samenwerking klassieke en alternatieve geneeskunde 
 ayurvedische therapie 
 kinesiologie 
 degelijk en terugbetaald fysiek onderzoek 
 relaxatietherapie is gericht op symptoon, niet oorzaak 
 isoprinosine 
 groeihormoon 
 klankschalen 
 klassieke muziek 
 geen cgt 
 accupunctuur 
 lichaamsbeweging 
 fysiotherapie (niet tussen rugschoolpatiënten) 
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aangepast aan noden patiënt 

 tai chi 
 retraites 
 goede informatie nodig 
 eenduidigheid nodig 
 totaalpakket: medicatie, cgt, leren hanteren 
 regelmaat dag/nacht 
 herborist 
 schudmatras 
 coping 
 slaapmiddelen 
 Alexandertechniek 
 aquagym 
 grenzen leren kennen 
 leren aanvaarden 
 ortomoleculaire arts 
 procaïne 
 medicatie die in buitenland wordt terugbetaald dient ook in 

be 
 zelf actief blijven zoeken 
 hydromassage 
 lymfedrainage 
 nst-therapie 
 snellere behandeling na diagnose 
 holistische visie 
  

 
 

CVS en administratie 
 
Wanneer je chronisch ziek bent kan je met heel wat administratieve rompslomp te maken krijgen. 
In contacten met dokters, ziekenhuizen, mutualiteit, overheid, adviserend geneesheren en 
controleartsen. Ervaren jullie problemen op dit vlak? Wat kan er beter, wat kan er eenvoudiger? 
 

Thema Aantal keer vermeld 

cvs maakt alg. administratie moeilijker (concentratie,…) 2 

manier van beoordelen controleartsen is niet aangepast 2 

moeilijk om goede informatie te vinden 2 

noodzaak om administratie door iemand anders te laten doen (partner, 
fam., soc.dienst) 

 rijbewijs laten aanpassen 
 werken fod niet aangepast 
 bereikbaarheid fod leuven 
 controle riziv: conclusies niet realistisch 
 student met cvs kan nergens terecht 
 controleartsen: willekeur, oordeel obv beperkt consult 
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CVS en kosten 
 

Een chronische ziekte kan niet alleen een impact hebben op je inkomen, wanneer je omwille van 
ziekte niet meer of minder uit werken kan gaan. Je krijgt vaak ook te maken met bijkomende medische 
en niet-medische kosten. Wat zijn de belangrijkste meerkosten waar mensen met CVS mee te maken 
krijgen? Probeer aan te geven hoe zwaar deze kosten doorwegen. Op welke manier zou er een 
oplossing kunnen gevonden worden via de ziekteverzekering, een specifieke tegemoetkoming,…? 
 

Thema Aantal keer vermeld 

medicatie 12 

alternatieve geneeskunde (want geen oplossing in klassieke geneeskunde) 9 

verplaatsingskosten 5 

kine 5 

voedingssupplementen 5 

loonverlies 5 

dokterskosten 5 

probleem pensioenopbouw 4 

onderzoekskosten 4 

(niet erkende) bloedonderzoeken 3 

huishoudhulp (via dienstencheques) 3 

drempels naar werk 2 

accupunctuur 2 

hoe langer minder kansen tot aankoop eigen woning 2 

nood aan juiste informatie 2 

vitaminen en mineralen 2 

meermaals zelfde onderzoeken want resultaten niet uitwisselbaar tssn 
diverse centra 2 

snellere diagnose leidt tot minder kosten 
 meer voeling met cvs in klassieke geneeskunde zodat dure alternatieve 

niet meer hoeven 
 behandeling 
 massage 
 alternatieve medicatie 
 relatietherapie 
 zorgverzekering 
 tegemoetkoming fod sz 
 artsen zonder betalingsbewijs 
 ereloonsupplementen 
 ontspanning 
 natuurlijke supplementen 
 minfulness 
 huur hulpmiddelen, oa rolstoel 
 elektrische fiets 
 aangepaste voeding (lactose, gluten, suiker) 
 bereide maaltijden (te moe om zelf te koken) 
 probleem afhankelijk van inkomsten partner 
 tandarts 
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psycholoog / psychiater 

 homeopathie 
 kruiden 
 yoga 
  

 
 
 
 

CVS en onbegrip 
 

Zowel in de brede samenleving als in je onmiddellijk omgeving kan begrip voor CVS niet evident zijn. 
Waar liggen precies de grootste problemen? Waaraan ligt dit? Wat kunnen we ondernemen om hier 
iets aan te veranderen? 
 
Thema Aantal keer vermeld 

meer media-aandacht 3 

onbegrip leidt tot laag zelfbeeld en sociaal isolement 3 

sensibilisering 2 

meer onderzoek -> eenduidigheid over wat cvs is 2 

erkenning cvs als ziekte zal leiden tot meer begrip 2 

informatie en samenkomsten voor partners, familie 2 

algemeen hoge maatschappelijke verwachtingen, ratrace 2 

sociale media gebruiken  

meer samenwerking tussen patiëntengroepen  

opleiding thuisverzorgers  

aanpassing puntenlijst invaliditeit  

huisartsen beter informeren  

diagnose cvs betekent niet dat elke klacht vanaf dan cvs-gerelateerd is  

mediacampagne vanuit overheid  

betere opleiding artsen  

enkel begrip als je 'plat ligt'  
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De Vlaamse Pijnliga 
 
Opgericht op initiatief van Ziekenzorg CM en in 
samenwerking met de verschillende verenigingen voor 
mensen met chronische pijn, staat de Vlaamse Pijnliga 
open voor alle mensen met chronische pijn. 
 
Haachtsesteenweg 579 PB 40 
1031 Brussel 
T. 02 246 57 14 
vlaamsepijnliga@cm.be 
www.vlaamsepijnliga.be 
 
 
 
 
 
 
CVS-Contactgroep 

 
Contact met lotgenoten, informatie aanbieden, het streven 
naar een beter begrip en doorbreken van de anonimiteit 
die ME/CVS-patiënten ervaren zijn de doelstellingen van 
de CVS-Contactgroep. De vereniging is aangesloten bij 
de Vlaamse Pijnliga. 
 
T. 050 54 86 20 
woensdag van 13u tot 16u 
info@cvscontactgroep.be 
www.cvscontactgroep.be 
 


