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Voorwoord 

Dankzij de steun en hulp van heel wat mensen kon deze thesis tot stand komen. Allereerst zou ik mijn 

promotor Prof. Dr. Lieven Annemans en mijn copromotor Dokter Steven Rimbaut hartelijk willen 

bedanken. Zonder hun informatie, advies en kritische evaluaties had dit werk niet het gewenste 

resultaat opgeleverd. 

Een groep die zeker niet mag vergeten worden in dit dankwoord zijn de patiënten die deze enquête 

hebben ingevuld. Zonder hun medewerking en toewijding om deze enquête zo goed mogelijk in te 

vullen, was dit onderzoek niet tot een goed einde gebracht. 

Vervolgens gaat mijn dank ook uit naar alle artsen en medewerkers uit de deelnemende centra. Hun 

inzet om de enquête te verdelen onder hun patiënten was nodig om dit onderzoek tot een goed einde te 

brengen. Ook de leden van de deelnemende patiëntenvereniging wil ik hiervoor bedanken. 

Vervolgens zou ik de cel biostatistiek van de universiteit willen bedanken voor hun goede raad en 

informatie in verband met de statistische verwerking. 

Ook verdienen mijn familie en mijn vriend een speciaal woordje van dank. Hun morele steun was zeer 

belangrijk voor mij. Bovendien hadden ze het onuitputtelijke geduld om alles ettelijke keren na te 

lezen en te verbeteren. 

 



I 

Inhoudsopgave 

1. Abstract ............................................................................................................................................ 1 

2. Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

3. Probleemstelling .............................................................................................................................. 5 

4. Methodologie ................................................................................................................................... 5 

4.1. Literatuuronderzoek ................................................................................................................ 5 

4.2. Enquête .................................................................................................................................... 6 

5. Literatuuronderzoek ......................................................................................................................... 7 

5.1. Cognitieve gedragstherapie (CGT).......................................................................................... 7 

5.2. Graduele oefentherapie (GET) .............................................................................................. 12 

5.3. Cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy........................................................ 15 

5.4. Andere, niet-farmacologische behandelingen ....................................................................... 16 

5.5. Geneesmiddelen .................................................................................................................... 17 

5.5.1. Antidepressiva ............................................................................................................... 17 

5.5.2. Antibiotica ..................................................................................................................... 19 

5.5.3. Andere geneesmiddelen................................................................................................. 20 

5.5.4. Immunologische – antivirale behandelingen ................................................................. 22 

5.6. Supplementen en alternatieve behandelingen ....................................................................... 23 

5.6.1. Supplementen ................................................................................................................ 23 

5.6.2. Alternatieve behandelingen ........................................................................................... 25 

6. Resultaten van de enquête ............................................................................................................. 26 

6.1. Beschrijvende parameters ...................................................................................................... 26 

6.2. Symptomen ............................................................................................................................ 27 

6.3. Behandelingen ....................................................................................................................... 27 

6.3.1. Cognitieve gedragstherapie ........................................................................................... 28 

6.3.2. Graduele oefentherapie .................................................................................................. 31 

6.4. Kosten van de behandelingen ................................................................................................ 33 

6.4.1. Kosten CGT ................................................................................................................... 33 

6.4.2. Kosten GET ................................................................................................................... 34 

6.5. Gezondheidsconsumptie ........................................................................................................ 35 

6.6. Werksituatie........................................................................................................................... 40 

6.7. Levenskwaliteit - SF36 .......................................................................................................... 40 

7. Discussie ........................................................................................................................................ 42 

7.1. Algemeen .............................................................................................................................. 42 

7.1.1. Symptomen .................................................................................................................... 43 



 

II 

7.2. CGT ....................................................................................................................................... 43 

7.2.1. Algemeen....................................................................................................................... 43 

7.2.2. Sessies ........................................................................................................................... 44 

7.2.3. Duur ............................................................................................................................... 44 

7.2.4. Effecten ......................................................................................................................... 44 

7.2.5. Setting van de behandeling ............................................................................................ 45 

7.3. GET ....................................................................................................................................... 46 

7.3.1. Algemeen....................................................................................................................... 46 

7.3.2. Uitstel van behandeling ................................................................................................. 46 

7.3.3. Effecten ......................................................................................................................... 46 

7.4. Combinatie CGT en GET ...................................................................................................... 48 

7.5. Levenskwaliteit ..................................................................................................................... 48 

7.6. Gezondheidsconsumptie ........................................................................................................ 49 

7.7. Kosten .................................................................................................................................... 52 

7.8. Werksituatie........................................................................................................................... 52 

8. Besluiten ........................................................................................................................................ 53 

9. Referenties ..................................................................................................................................... 54 

10. Bijlagen ..............................................................................................................................................  

10.1. Tabellen literatuuronderzoek .................................................................................................  

10.1.1. Cognitieve gedragstherapie ...............................................................................................  

10.1.2. Graduele oefentherapie ......................................................................................................  

10.1.3. Cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie .....................................................  

10.1.4. Andere, niet-farmacologische behandelingen ...................................................................  

10.1.5. Farmacologische interventies ............................................................................................  

10.1.6. Supplementen en alternatieve behandelingen....................................................................  

10.2. Informatiebrief voor klinische studies ...................................................................................  

10.3. Informed Consent: “Onderzoek naar de huidige behandelingspatronen voor CVS” ............  

10.4. Enquête ..................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

  



 

Céline Van Gutte Onderzoek naar de huidige behandelingspatronen voor CVS 

 Academiejaren 2009-2011    1 

1. Abstract 
 

Inleiding: het chronisch vermoeidheidssyndroom is een aandoening waarbij patiënten lijden aan een 

invaliderende vermoeidheid van minstens 6 maanden, met daarnaast nog een aantal andere 

symptomen. Het fluctuerende patroon van de klachten is karakteristiek. Deze symptomen hebben 

echter een belangrijke impact op het dagelijks leven van de patiënten. In 2006 waren er in België naar 

schatting 20 000 tot 25 000 patiënten (0,19-0,24%). Doordat de oorzaak tot nu toe niet gekend is, is 

het moeilijk om de beste, etiologische behandeling aan te bieden aan de patiënten. Op dit moment is 

de prognose niet gunstig: er is een gemiddelde genezing van 5%. Het belangrijkste doel van de huidige 

behandelingen is een symptoomcontrole te bekomen. Op die manier kan er gestreefd worden naar een 

grotere graad van activiteiten en een betere levenskwaliteit.  

Probleemstelling: zijn de gevolgde behandelingen in de universitaire centra, in de niet-universitaire 

centra en buiten een centrum verschillend? Hebben deze behandelingen een verschillend effect op de 

ervaren symptomen? Zijn de kosten van deze behandelingen verschillend tussen de groepen? Is de 

levenskwaliteit van de deelnemers uit deze 3 groepen verschillend? Is de gezondheidsconsumptie en 

de werksituatie verschillend tussen de 3 groepen? 

Methodologie: er werd een literatuuronderzoek gevoerd naar de huidige behandelingen van CVS. De 

studies werden opgezocht via Pubmed en 4 review-artikels. Op basis van de resultaten uit de literatuur 

werd er een enquête opgesteld die peilde naar de huidige behandelingen bij CVS-patiënten. Naast deze 

behandelingen werd de gezondheidsconsumptie, levenskwaliteit en de werksituatie nagevraagd. De 

vragenlijst werd ingevuld door patiënten uit universitaire ziekenhuizen en niet-universitaire 

ziekenhuizen. Daarnaast werden er ook patiënten gerekruteerd via een patiëntenvereniging. De 

resultaten werden verwerkt aan de hand van SPSS versie 19.0. Het onderdeel gezondheidsconsumptie 

werd ook vergeleken met de resultaten van de Vlamingen uit de Belgische Gezondheidsenquête van 

2008. 

Resultaten literatuuronderzoek: uit het literatuuronderzoek bleek dat CGT en GET de 2 

behandelingen zijn die tot nu toe de beste resultaten kunnen voorleggen. Door het volgen van deze 

therapieën wordt er echter weinig genezing bekomen maar vooral een symptoomcontrole. Door het 

volgen van CGT werd er geen achteruitgang gezien op korte en lange termijn, bovendien waren de 

exacerbaties minder ernstig. GET kan een verergering van de symptomen veroorzaken op korte 

termijn, maar niet op lange termijn. Wanneer de patiënten tegelijk een depressieve episode 

doormaken, kan de toevoeging van antidepressiva een goede strategie zijn. De andere bestudeerde 

farmacologische, niet-farmacologische en alternatieve behandelingen vertoonden geen overtuigende 

resultaten. 
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Resultaten enquête: de 3 symptomen waar de deelnemers aan deze enquête het meest last van 

hadden, waren verergering van de klachten na inspanning, vermoeidheid en vermoeid opstaan. 

Wanneer er gekeken werd naar het aantal deelnemers die GET en CGT volgden, bleek dat de 

deelnemers die niet in behandeling waren in een centrum dit significant minder volgden. Het volgen 

van CGT zorgde bij 21,4% voor een verbetering op korte termijn en bij 44,4% voor een verbetering op 

lange termijn. Na het volgen van GET ondervond 28,6% een vooruitgang op korte termijn en 46,2% 

een vooruitgang op lange termijn. GET zorgde bij 26,3% voor een achteruitgang van de symptomen 

op korte termijn, slechts 1,9% had daar nog last van op langere termijn. Bovendien bleek uit deze 

enquête dat er een groot verschil is tussen de verschillende centra wat betreft het aantal sessies en de 

duur van de sessies, zowel voor CGT als voor GET. De kosten van GET en CGT lagen hoog, zelfs na 

het recupereren van een deel van de kosten. Aangezien 71,6% van de deelnemers met ziekteverlof is, 

is dit een grote hap uit hun budget.  

Het aantal bezoeken aan gezondheidswerkers en het gebruik van geneesmiddelen en supplementen bij 

deze patiënten ligt hoog. De levenskwaliteit van de deelnemers aan deze enquête was laag, zowel op 

de totale score van de SF-36 als op het mentaal en fysiek functioneren. De deelnemers uit de 

universitaire centra scoorden significant hoger op de algemene score en op het mentaal functioneren 

dan de rest van de groep. 

Discussie en conclusie: De aanpak van CGT en GET door de verschillende centra bleek zeer 

verschillend te zijn wat betreft het aantal sessies per week, het soort sessies en de duur. Ondanks deze 

verschillen, waren er geen significante verschillen wat betreft het effect op de symptomen tussen de 3 

groepen. Net als tijdens het literatuuronderzoek bleken CGT en GET geen achteruitgang op lange 

termijn te veroorzaken. Bij een kleine groep werd er een verbetering van de symptomen bekomen. 

Deze behandelingen kunnen een symptoomcontrole bewerkstelligen, maar geen genezing. Uit deze 

enquête blijkt dus opnieuw dat er verder onderzoek nodig is naar de etiologie van CVS om de best 

passende, etiologische behandeling aan te bieden aan de patiënten. De gezondheidsconsumptie van de 

deelnemers is hoog in vergelijking met de Vlamingen uit de gezondheidsenquête, maar in de meeste 

gevallen niet significant verschillend tussen de 3 groepen. CVS heeft een belangrijke impact op het 

leven van de patiënten. Dit wordt gezien aan de hand van de lage scores op de SF-36 en het groot 

aantal deelnemers dat met langdurig ziekteverlof is.   

De kosten van CGT en GET konden door de lage respons op deze vragen niet goed in kaart gebracht 

worden. Er bleek wel een groot verschil te zijn tussen de verschillende centra en tussen de deelnemers 

onderling. 
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2. Inleiding 
Het chronisch vermoeidheidssyndroom is een aandoening waarbij patiënten lijden aan een invali-

derende moeheid van minstens 6 maanden, met daarnaast nog een aantal andere symptomen waarvan 

de oorzaak niet goed bekend is. Er zijn tot nu toe verschillende theorieën verschenen over de definitie, 

diagnose, oorzaak en behandeling. 

Momenteel circuleren er verschillende definities om de diagnose CVS te stellen. De meest gebruikte 

zijn de CDC-criteria of de Fukuda-criteria (1). Deze baseren zich op 9 symptomen: persisterende 

vermoeidheid >6 maanden, concentratieproblemen, gevoelige lymfeklieren, keelpijn, spierpijn, 

gewrichtspijn, hoofdpijn, niet-verkwikkende slaap en malaise na inspanning. Men moet naast de 

vermoeidheid nog aan 4 van de 8 criteria voldoen gedurende >6 maanden. Bovendien moet een 

mogelijke lichamelijke oorzaak, middelenafhankelijkheid en extreme obesitas uitgesloten worden. Dit 

kan namelijk een mogelijke verklaring zijn voor de symptomen. Wanneer aan al deze criteria voldaan 

wordt, kan men van CVS spreken.  

Daarnaast bestaan ook nog de Australische criteria (2), Oxford-criteria (3) en de Canadese criteria (4). 

Deze leggen allemaal verschillende accenten.  Bij de Australische criteria moet de vermoeidheid er 

niet plots gekomen zijn.  Bij de Oxford-criteria ligt de nadruk voornamelijk op de vermoeidheid en 

minder op de nevensymptomen. De Canadese criteria voegen nog een aantal elementen toe: autonome 

symptomen, neuro-endocriene problemen en symptomen van een lage immuniteit. Naast deze 

specifieke klachten kunnen er ook nog een aantal aspecifieke symptomen zoals onder andere 

duizeligheid, problemen met de lichaamstemperatuur, verhoogde gevoeligheid voor licht en geluid, 

diarree, nausea, orthostatische intolerantie en nachtelijk zweten voorkomen (5).  

De symptomen van CVS zijn niet constant, er is een zeer fluctuerend patroon van fysieke en mentale 

symptomen (6). Matige activiteiten worden afgewisseld met lange rustperiodes. Deze symptomen 

hebben een ernstige invloed op het dagelijkse functioneren en de levenskwaliteit van CVS-patiënten. 

Er worden beperkingen gezien op elk levensgebied: sociaal, hobby’s, relaties, werk en scholing. 

Uiteraard gaat dit ook samen met hoge medische kosten en een gedaalde productiviteit. 

Aan de hand van deze criteria kunnen epidemiologische cijfers worden opgesteld over de incidentie en 

de prevalentie. Deze cijfers zijn echter zeer verschillend van land tot land en van onderzoeker tot 

onderzoeker door het grote aantal definities. De prevalentie ligt volgens het rapport van het Federaal 

Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg tussen de 0.2–2.5% (7). Er zijn echter geen precieze cijfers 

voor België bekend. Maar volgens het RIZIV waren er in 2006 tussen de 20 000 en de 25 000 

patiënten in België (8). Dit komt neer op een prevalentie van 0.19-0.24%. Dit lag in de lijn van het 

cijfer uit het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (7). Dit cijfer lag 

echter lager dan het resultaat uit de gezondheidsenquête (9). Bij de Vlaamse mannen was er een 

prevalentie van 1.7%, bij de Vlaamse vrouwen was dit 4.0%. Tijdens deze enquête werd er echter 
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gevraagd naar chronische vermoeidheid van minstens 3 maanden. Hier zitten dus ook patiënten tussen 

die de diagnose CVS niet hebben. Wat betreft de incidentie worden er 1-37 nieuwe diagnosen gesteld 

per jaar per 10000 inwoners. Ook hiervoor zijn er geen precieze cijfers voor België bekend (7). 

CVS komt frequenter voor bij vrouwen dan bij mannen (10). De diagnose wordt vooral gesteld in de 

leeftijdsgroep van 30-40 jaar (11). Het rapport van het Federaal Kenniscentrum vermeldde echter een 

piekprevalentie tussen 40 en 59 jaar (7). Bovendien wordt het meer gezien in ontwikkelde landen dan 

in ontwikkelingslanden (12). 

Doordat de variabiliteit van de symptomen zo groot is, is het moeilijk om 1 diagnostische test te 

vinden. Er zijn verschillende documenten verschenen met richtlijnen voor de diagnostische aanpak 

van CVS (2;4). Het is vooral belangrijk om andere mogelijke oorzaken van vermoeidheid uit te 

sluiten. Dit kan gebeuren door middel van een uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek. Daarnaast 

vinden er ook een bloedonderzoek, beeldvorming en slaaponderzoek plaats. Afhankelijk van de 

specifieke symptomen van elke patiënt, kunnen er nog verdere onderzoeken plaatsvinden. 

Wat betreft de oorzaak van de ziekte zijn onder andere volgende suggesties verschenen: 

psychologisch, neurologisch, immunologisch, viraal, hormonaal, spierfunctie, centraal zenuwstelsel en 

slaapstoornissen. Waarschijnlijk is de waarheid multifactorieel (5).  

Aangezien de etiologie van het syndroom tot nu toe niet bekend is, is het zeer moeilijk om een goede, 

oorzakelijke behandeling te ontwikkelen. Tot nu toe zijn er al ettelijke studies verschenen over de 

therapie van CVS. Deze studies worden in het hoofdstuk literatuuronderzoek uitgebreid besproken. 

De prognose voor CVS-patiënten is tot nu toe niet gunstig. Volgens de review van Cairns et al. is er 

een gemiddelde genezing van 5% tijdens follow-up (13). Gemiddeld vertoonden 39.5% van de 

deelnemers een verbetering tijdens de opvolging. De beste resultaten werden gezien bij patiënten die 

de minste vermoeidheid vertoonden aan het begin van de studie.  Bovendien vertoonden patiënten die 

hun symptomen niet toeschreven aan een fysieke oorzaak en een goede controle hadden over deze 

symptomen, een beter resultaat.  

Het belangrijkste doel van de huidige behandelingen is een symptoomcontrole te bekomen. Op die 

manier kan de vermoeidheid verminderd worden en kan er gestreefd worden naar een grotere graad 

van activiteiten en een betere levenskwaliteit. 
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3. Probleemstelling 
Het hoofddoel van deze scriptie is de huidige behandelingspatronen voor CVS in kaart te brengen. 

Eerst aan de hand van een literatuuronderzoek, nadien door een enquête. Er werd nagegaan in welke 

mate de belangrijkste behandelingen uit de literatuur worden aangeboden en gevolgd in Vlaanderen. 

Daarnaast werd het verschil tussen de universitaire centra, de niet-universitaire centra en de patiënten 

buiten een centrum onderzocht. Wordt er aan de patiënten een verschillende behandeling gegeven 

naargelang het centrum waar ze in behandeling zijn? Zijn de kenmerken van de patiënten uit de 

verschillende centra uiteenlopend? Is er een significant verschil wat betreft de kosten? 

Buiten de behandeling werd er onderzoek gevoerd naar de gezondheidsconsumptie. Er werd 

onderzocht hoe groot de gezondheidsconsumptie was bij CVS-patiënten. Naast de algemene cijfers 

werd er opnieuw een onderscheid gemaakt tussen de universitaire centra, de niet-universitaire centra 

en de patiënten buiten een centrum.  

Vervolgens werd ook nagegaan hoe de levenskwaliteit was van CVS-patiënten: is deze significant 

verschillend tussen de groepen? Hoe is de levenskwaliteit van deze deelnemers vergeleken met een 

gemiddelde populatie? 

Als laatste werd er gepeild naar de werksituatie van de deelnemers. Wat is de huidige werksituatie van 

de CVS-patiënten en de situatie voor de diagnose? Er werd opnieuw gekeken of er een verschil was 

tussen de verschillende groepen. 

4. Methodologie 

4.1.  Literatuuronderzoek 
Aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek werd er een inventaris gemaakt van de huidige 

behandelingen voor CVS (hoofdstuk 4). Er werd uitgegaan van 4 reviewartikels (14-17). Deze artikels 

zijn geschreven tussen 2006 en 2010. Alle studies vanaf 2000 werden opgenomen in deze scriptie.  

De conclusies van het literatuuronderzoek uit de 4 verschillende reviews werden met elkaar 

vergeleken. Daaruit werd een nieuwe conclusie geformuleerd. Bij onduidelijkheden werden de 

oorspronkelijke artikels opnieuw geraadpleegd. 

Daarnaast werden alle andere relevante artikels die niet vermeld werden in de reviews, ook 

opgenomen. Deze artikels werden opgezocht via Pubmed. Daarbij werd gebruikgemaakt van volgende 

zoektermen: chronic fatigue syndrome, CFS, Myalgic Encephalomyelitis, treatment, therapy, RCT, 

intervention, trial, meta-analysis, pharmacological, cognitive behavioural therapy, graded exercise 

therapy, alternative, supplements. Bovendien was het belangrijk dat de deelnemers uit de studies 

voldeden aan een van de bovenstaande criteria voor CVS en ouder waren dan 18 jaar. Studies over 
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behandelingen bij adolescenten werden niet opgenomen in dit literatuuronderzoek.Wanneer artikels 

via hun referenties verwezen naar andere belangrijke studies die nog niet via Pubmed gevonden 

waren, werden deze ook gebruikt. 

Uit de bekomen resultaten werden enkel de RCT’s, gecontroleerde trials, prospectieve en 

retrospectieve cohortestudies en case-controlstudies geselecteerd. Case reports werden niet in dit 

onderzoek opgenomen wegens te subjectief. Enkel de artikels waarvan er een versie in het Engels, 

Frans of Nederlands beschikbaar was, werden gebruikt. Bovendien moest er een versie beschikbaar 

zijn via het internet of via een bibliotheek van de Universiteit Gent. 

De belangrijkste resultaten van dit literatuuronderzoek zijn uitgeschreven in deze scriptie (hoofdstuk 

5). Als bijlage is een tabel toegevoegd met verdere details van de studies (jaar, land, aantal 

deelnemers, criteria, resultaten, drop-out en neveneffecten) (bijlage 1). 

4.2.  Enquête 
Op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek werden de vragen geformuleerd voor de 

enquête. De nadruk lag vooral op de 2 behandelingen die volgens de literatuur tot nu toe de beste 

resultaten kunnen voorleggen: cognitieve gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie (GET).  

Er werd nagegaan wie welke behandeling volgde, hoeveel sessies, de duur van de sessies. Daarnaast 

werd ook het effect op de symptomen uit de Fukuda-criteria nagevraagd en het effect op korte en 

lange termijn. Als laatste werden de kosten van deze 2 behandelingen in kaart gebracht. 

Naast deze 2 behandelingen werden er ook gegevens verzameld over de geneesmiddelenconsumptie, 

het aantal contacten met gezondheidswerkers, alternatieve behandelingen, levenskwaliteit en de werk-

situatie. De geneesmiddelengroepen die beschouwd werden als psychofarmaca zijn: antidepressiva, 

sedativa, angstremmers, hypnotica en antipsychotica. De levenskwaliteit werd nagevraagd aan de hand 

van een gestandaardiseerde vragenlijst: SF36. De globale score werd gebruikt en 2 deelscores: het 

fysiek functioneren en het mentaal functioneren. 

Vóór het uitdelen van de enquêtes werd er eerst een goedkeuring bekomen van het Ethisch Comité van 

het UZ Gent en de lokale Ethische Comités van de deelnemende ziekenhuizen. Vervolgens werden er 

patiënten gerekruteerd in 5 verschillende ziekenhuizen: 4 perifere ziekenhuizen en 1 universitair 

ziekenhuis. De behandelende artsen en medewerkers uit de verschillende centra stonden mee in voor 

het verdelen van de vragenlijsten, de informatiebrief en het informed consent.  Deze centra zijn lid van 

het CVS-netwerk Oost- en West-Vlaanderen. Zij bieden een specifiek programma aan gebaseerd op 

CGT of GET: de 2 behandelingen die tot nu toe de beste resultaten kunnen voorleggen. Bovendien 

werden er via een patiëntenvereniging ook nog patiënten gerekruteerd die niet in behandeling waren in 

een van de vorige centra.  Op de website en in het ledenblad van de vereniging werd een oproep 
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geplaatst om vrijwillig deel te nemen aan deze studie. Enkel Belgische deelnemers ouder dan 18 jaar 

werden geïncludeerd.  

Voor de anonieme verwerking van deze enquêtes werd gebruikgemaakt van SPSS versie 19.0. Door 

het beperkt aantal data in sommige groepen werden er niet-parametrische testen gebruikt: Chi² test, 

Fisher-exacttest en de Kruskal-Wallistest. Het significantieniveau werd vastgelegd op p<0.05. Alle 

deelnemers werden ingedeeld in 3 verschillende groepen: patiënten uit een universitair centrum, 

patiënten uit een niet-universitair centrum en de patiënten die niet in behandeling waren in een 

centrum. Deze 3 groepen werden onderling vergeleken. De bekomen resultaten werden vervolgens 

geïnterpreteerd en uitgeschreven in deze scriptie. De bekomen resultaten van het onderdeel 

gezondheidsconsumptie werden vergeleken met de gegevens voor Vlaanderen uit de Belgische 

Gezondheidsenquête van 2008 (9). 

5. Literatuuronderzoek 
Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van het literatuuronderzoek. De tabellen in bijlage 1 

geven de details weer van elke studie. 

5.1.  Cognitieve gedragstherapie (CGT) 
Cognitieve gedragstherapie is een behandeling waarbij het doel is controle te verkrijgen over de 

symptomen. Deze controle wordt bekomen door gedachten of overtuigingen die niet overeenkomen 

met het syndroom, aan te pakken. Er wordt aan de deelnemers een uitgebreide uitleg gegeven over de 

mogelijke pathofysiologische oorzaken en de onderhoudende factoren. De deelnemers worden ook 

begeleid om een realistische indeling van de tijd/activiteiten aan de hand van het huidige 

energieniveau op te stellen, om een slaaproutine te ontwikkelen, om realistische doelen te stellen en 

om een minimale graad van activiteiten te onderhouden. Daarnaast wordt er ook psychologische 

ondersteuning voorzien (5;7;18). 

Hieronder worden 13 studies beschreven die het effect van CGT nagaan bij CVS-patiënten. 

Er waren 2 studies die CGT vergeleken met een “informatie en steun”-groep en met standaard 

medische zorg. De eerste studie werd uitgevoerd door O’Dowd et al. (19), de tweede door Prins et al. 

(20). Tijdens de 2e studie werd de deelnemers ook aangeraden om een minimale graad van fysieke 

activiteit te onderhouden. Tijdens de eerste studie was er na 6 maanden een verbetering van de 

mentale gezondheid, vermoeidheid en wandelsnelheid bij de CGT-groep vergeleken met de start van 

de studie. Bovendien bleven deze resultaten ook behouden na 12 maanden, maar er werd geen verdere 

vooruitgang gezien. Ondanks deze positieve resultaten was er geen vooruitgang op het vlak van fysiek 

functioneren, levenskwaliteit en van de algemene gezondheid. Na de 2e studie was er een vooruitgang 

op het vlak van vermoeidheid, functionele beperkingen, fysieke prestaties en levenskwaliteit bij de 

CGT-groep vergeleken met de start. Deze resultaten bleven ook behouden na 6 maanden follow-up. Er 
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was een opvallend verschil tussen beide studies: bij de 1ste studie waren de fysieke parameters en de 

levenskwaliteit niet verbeterd t.o.v. de controlegroepen. Dit was wel het geval tijdens de 2e studie. Dit 

kan mogelijk verklaard worden door het feit dat de deelnemers uit de 1ste studie doorverwezen 

werden door een huisarts zonder dat de diagnose bevestigd werd door een specialist. De kans was 

groter dat er  patiënten  tussen zaten met een verkeerde diagnose waardoor er een grotere 

heterogeniteit was. 

Na de studie van Prins et al. werd er ook onderzocht of psychiatrische aandoeningen een effect hadden 

op het resultaat van CGT (21). De deelnemers met psychiatrische aandoeningen bleken geen 

significant verschillende resultaten te hebben dan de rest van de groep. 

In een andere studie door Quarmby et al. werd nagegaan of er verschillen in uitkomsten waren tussen 

CGT in het kader van een RCT of CGT tijdens standaard medische zorg (22). Bij de groep die CGT 

kreeg tijdens standaard medische zorg was er een daling van de vermoeidheid tijdens de behandeling, 

maar tijdens de follow-up was deze daling veel minder uitgesproken. Bij de RCT groep daarentegen 

zette de daling van de vermoeidheid zich ook voort tijdens de follow-up periode. Over het algemeen 

behaalden de deelnemers aan de RCT betere resultaten.  

Tijdens een volgende RCT onderzochten Whitehead et al. het verschil tussen CGT uitgevoerd door 

huisartsen en standaard medische zorg (23). Na verloop van deze studie was er geen verbetering bij de 

interventiegroep op vlak van vermoeidheid, depressie, angstgevoelens en lichamelijke beperkingen. 

Het onderzoek van Ridsdale en collega’s keek naar het verschil in resultaten tussen CGT en 

counseling ook uitgevoerd door huisartsen (24). Er namen 160 patiënten deel aan dit onderzoek 

waarvan er 28% voldeden aan de CDC-criteria voor CVS. Het doel van de counseling was de 

deelnemers een vertrouwenspersoon aan te bieden waar ze terechtkonden met al hun zorgen en 

problemen omtrent CVS. Na de volledige behandeling waren er geen significante verschillen in 

resultaten tussen de beide groepen. Er was wel een trend: de groep die counseling volgde, vertoonde 

betere resultaten dan de CGT-groep.  

De volgende studie door Bazelmans et al. vergeleek CGT met patiënten op de wachtlijst voor CGT 

(25). De deelnemers die op de wachtlijst stonden, waren vrij om andere therapieën uit te proberen. Na 

6 maanden werd er ook CGT aangeboden aan deze groep. De deelnemers aan de CGT mochten geen 

andere behandelingen volgen. Op die manier kon een mogelijk bekomen effect niet toegeschreven 

worden aan een andere behandeling. Na het volgen van de therapie waren er geen significant betere 

resultaten voor de CGT-groep. Er was wel een lichte verbetering van de graad van vermoeidheid in 

vergelijking met de controlegroep. In tegenstelling tot wat men verwacht had, was er een daling van de 

functionele beperkingen bij de wachtlijstgroep i.p.v. bij de CGT-groep. De deelnemers die de meeste 

vooruitgang boekten, vermeldden ook in het begin van de studie de minste vermoeidheid, functionele 
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beperkingen en dagelijkse pijn. Doordat de deelnemers niet at random verdeeld waren over de 

verschillende groepen, werden de resultaten mogelijk beïnvloed door een selectiebias. 

Knoop et al. vergeleken minimale CGT met patiënten op de wachtlijst voor gedragstherapie (26). CGT 

bestond uit een zelfhulpboek en wekelijkse afspraken met een therapeut gedurende minstens 16 

weken. Bovendien werd de patiënten gevraagd om minstens elke 2 weken een email te sturen of om te 

telefoneren over hun vooruitgang. Vermoeidheid, beperkingen en fysiek functioneren waren 

significant verbeterd bij de interventiegroep t.o.v. de controlegroep. Uit deze studie bleek dat 

minimale CGT voldoende kan zijn voor bepaalde patiënten. Dit waren voornamelijk de patiënten met 

de minst erge symptomen en de kortste ziekteduur.  

Tummers et al. deden nadien onderzoek naar een programma van opbouwende zorg (27). De 

deelnemers kregen de mogelijkheid om na de basisinterventie uit de studie van Knoop et al. verder te 

gaan met extra behandelingen indien ze dit nodig achtten. Aan de patiënten uit de interventiegroep van 

de vorige studie werd CGT aangeboden. De deelnemers die kozen om verder te gaan met CGT, 

vertoonden aan het begin van de studie de meeste beperkingen. Na het volgen van deze additionele 

CGT-behandeling werden er geen significante verschillen gezien op het vlak van vermoeidheid, fysiek 

functioneren en lichamelijke beperkingen tussen de 2 groepen. Beide behandelwijzen vertoonden 

hetzelfde effect. Wat echter wel bleek uit deze studie, was dat patiënten die op voorhand al de 

minimale interventie gevolgd hadden, minder sessies en tijd nodig hadden voor de CGT-behandeling 

dan diegenen die op de wachtlijst stonden. Een initiële minimale interventie kan voldoende zijn voor 

bepaalde patiënten, maar het kan ook geïntegreerd worden in een programma van opbouwende zorg. 

Deale et al. onderzochten de langetermijneffecten van CGT vergeleken met relaxatietherapie (28). 

Men onderzocht de effecten 5 jaar na het oorspronkelijke onderzoek. Diegenen die CGT gekregen 

hadden, vertoonden de meeste vooruitgang na 5 jaar. Er waren meer patiënten die voldeden aan de 

criteria van volledige genezing, er waren minder periodes van herval en er was een globale verbetering 

en een verbetering van de lichamelijke symptomen. Deze resultaten werden niet gezien bij de 

relaxatiegroep. De vermoeidheid bij de CGT-groep daalde echter niet significant tijdens deze follow-

up. Uit dit onderzoek bleek wel dat de meeste vooruitgang geboekt werd direct na de therapie.  

In Cardiff werd door Thomas et al. een nieuwe methode van CGT uitgetest: de multiconvergente 

aanpak (29). Deze methode verenigde elementen van CGT en GET in 1 behandeling op maat van de 

patiënt. Deze aanpak werd vergeleken met relaxatietherapie en met een controlegroep. Bovendien 

kregen de deelnemers farmacologische interventies gebaseerd op hun individuele noden. Na het 

beëindigen van de therapie was er een significante verbetering van de alertheid, angst, reactietijd, 

gezondheid en van de activiteitsgraad bij de interventiegroep t.o.v. de 2 controlegroepen. Na 6 

maanden bleven angst, alertheid, reactietijd en slaapkwaliteit nog altijd significant verschillend. 

Opvallend hierbij was dat de vermoeidheid geen significante verbetering vertoonde. 
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Tijdens een uitgebreide studie werden door Jason et al. 4 verschillende niet-farmacologische 

aanpakken uitgetest: CGT, cognitieve therapie, anaërobe oefeningen en relaxatietherapie (30). Aan het 

einde van de behandeling was er een globale verbetering te bemerken bij de deelnemers. Elke strategie 

had een aantal variabelen waarop ze beter scoorde dan de andere behandelingen. Cognitieve therapie 

was het meest effectief op het vlak van fysiek functioneren, depressie, keelpijn, gewrichtspijn, 

geheugen, concentratie en malaise na inspanning. Relaxatietherapie verminderde de symptomen van 

angst, spierpijn en hoofdpijn. Gedragstherapie had de beste resultaten op het vlak van pijnbestrijding. 

Anaërobe therapie was op geen enkel vlak superieur aan de andere behandelingen.  

Tenslotte waren er nog auteurs die onderzoek gedaan hebben naar het effect van CGT op een aantal 

specifieke symptomen. Knoop et al. bestudeerden het effect op de zelf-gerapporteerde cognitieve 

beperkingen en op de concentratie tijdens 2 RCT’s (31). Daarna werd het effect op de pijnsyndromen 

onderzocht (32). Als laatste werd de vraag gesteld of het mogelijk is om een volledige genezing te 

bekomen (33). De cognitieve beperkingen en de concentratie waren significant verbeterd op het einde 

van de studies bij de interventiegroepen. Dit werd echter niet teruggevonden tijdens de objectieve 

neurologische testen. Hieruit bleek dat er een discrepantie was tussen de subjectieve gevoelens van de 

patiënten en de objectieve testen. Gedragstherapie kan ervoor zorgen dat de patiënten een juistere 

perceptie krijgen van hun klinische toestand. Op het einde van de therapie werd er ook een daling van 

de dagelijkse pijn bij de genezen patiënten vastgesteld. De ernst van de pijn hing samen met de ernst 

van de vermoeidheid: hoe vermoeider men was, hoe meer pijn men had. Bovendien zag men ook dat 

hoe meer pijn de patiënt had aan het begin van de studie, hoe moeilijker het was om de vermoeidheid 

te verminderen. Als laatste werd er onderzocht of een volledige genezing mogelijk is. Afhankelijk van 

de gebruikte criteria bekwam men een percentage van 23%-59%. Dit waren lage cijfers. Er werd 

echter wel een significante verbetering van de vermoeidheid, fysieke beperkingen en fysiek 

functioneren gezien. De criteria voor genezing werden opgesteld aan de hand van de resultaten van 

een gezonde controlegroep. De controlegroep vulde lijsten (SF36, CIS, SIP, FQL) in om hun 

vermoeidheid, fysiek functioneren, sociaal functioneren, hun beperkingen en hun perceptie van hun 

gezondheid in kaart te brengen. Op die manier werd er een cut-offwaarde vastgelegd waaraan de 

patiënten moesten voldoen om genezen verklaard te worden. Verschillende factoren werden met 

elkaar gecombineerd. Op die manier werden verschillende criteria bekomen. Hieruit kon 

geconcludeerd worden dat het moeilijk was om een volledige genezing na te streven met CGT, maar 

dat er wel een controle van de symptomen kon bekomen worden. 

Daarna onderzochten Heins et al. de frequentie en de ernst van exacerbaties tijdens CGT aan de hand 

van 2 RCT’s voor volwassenen en 1 RCT voor adolescenten (20;26;34). Tijdens de behandeling 

ontwikkelden de deelnemers nog altijd exacerbaties. Maar deze waren niet zo frequent en niet zo 

ernstig als in de controlegroepen. 
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Conclusie: 

Uit deze onderzoeken bleek dat CGT een matig tot goede aanpak is voor de behandeling van CVS. Op 

korte termijn zijn er verbeteringen te zien op het vlak van vermoeidheid, depressieve status en 

dagelijks functioneren. Het fysiek functioneren verbeterde echter bijna niet. In sommige studies werd 

er zelfs een achteruitgang gezien (25).  

Uit het onderzoek van Jason et al. bleek dat de 3 verschillende aanpakken elk een specifiek effect 

hadden op een aantal symptomen (30). Aan de hand van de specifieke klachten van een patiënt kan de 

beste behandeling voorgesteld worden. Uiteraard is de beschikbaarheid van de therapieën ook van 

groot belang. Er zijn echter zeer weinig deelnemers die na de therapie een volledige genezing 

bekomen. CGT streeft vooral naar een symptoomcontrole en niet naar genezing. De deelnemers die 

aan het begin van de therapie de beste gezondheid hadden, vertoonden ook de meeste vooruitgang 

(25). Tijdens het volgen van CGT vertoonden de deelnemers minder ernstige en minder frequente 

exacerbaties dan de controlegroepen (34). Bovendien werden er zeer weinig neveneffecten vermeld 

tijdens de therapie. CGT kan dus als een veilige strategie in de aanpak van CVS worden beschouwd. 

Tijdens de verschillende onderzoeken werden echter zeer veel verschillende programma’s gebruikt. 

Sommigen voegden oefentherapie toe aan de gedragstherapie (20;29). Andere interventies bestonden 

vooral uit therapeutische gesprekken. Bovendien was er een enorme variatie in het aantal sessies en de 

duur van de sessies. Afhankelijk van de nood van elke individuele patiënt moet een aangepast 

programma opgesteld worden. Uit het onderzoek naar de opbouwende zorg bleek dat bepaalde 

patiënten voldoende hadden aan een minimale interventie terwijl anderen nood hadden aan een 

intensievere behandeling (27). Hoe minder beperkingen een patiënt ervoer, hoe minder zorg hij nodig 

had. Bovendien is de setting van CGT in het kader van een RCT anders dan dat het buiten een RCT 

gegeven wordt. Quarmby et al. deden onderzoek naar dit verschil en uit hun resultaten bleek dat de 

deelnemers uit de RCT meer vooruitgang boekten (22). Hierbij moet rekening gehouden worden met 

een aantal factoren: 

- De deelnemers aan de RCT mochten tijdens hun behandeling geen antidepressiva of 

angstremmers gebruiken. Bovendien mochten ze geen enkele andere interventie of 

onderzoeken ondergaan. Op die manier kon het precieze effect van CGT nagegaan worden. 

Dit was niet het geval bij de groep die CGT kreeg in het kader van standaard medische zorg. 

Maar zo ontstaat er wel een selectiebias: patiënten die antidepressiva of angstremmers nodig 

hebben, worden op die manier geweerd uit de RCT-groep. Enkel de patiënten met de beste 

klinische toestand werden toegelaten tot de studie. Bij de groep die CGT in het kader van 

standaard medische zorg kreeg, werden deze deelnemers niet geweerd. 

- Het protocol van de CGT-behandeling was duidelijker uitgeschreven bij de RCT-groep. Er 

was minder plaats voor individuele interpretatie door de therapeuten. 
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- De deelnemers van de RCT werden geselecteerd aan de hand van duidelijke criteria. Dit was 

niet het geval voor de groep die CGT kreeg tijdens standaard medische zorg, waardoor deze 

groep de werkelijkheid beter benadert.  

Als laatste nog enkele kritische bedenkingen bij de onderzochte literatuurstudies. 

- Tijdens de studies was er een verplaatsing nodig van de deelnemers. Voor de ziekste patiënten 

was dit niet mogelijk. Daardoor konden zij niet deelnemen aan deze studies. 

- Er worden vaak verschillende diagnostische criteria gebruikt tijdens de studies. Op die manier 

is een vergelijking tussen de resultaten moeilijk. 

- Eén outcome kan op verschillende manieren worden getest, dit kan het resultaat beïnvloeden 

en maakt een vergelijking tussen de studies moeilijk. 

Uit het onderzoek van Whitehead et al. bleek ook dat de resultaten van de CGT gegeven door 

huisartsen teleurstellend waren (23). Het is belangrijk om deze behandeling te laten geven door 

gekwalificeerd personeel dat gewoon is om deze behandeling te geven. Ridsdale en collega’s deden 

ook een onderzoek bij huisartsen en daaruit bleek dat counseling gegeven door huisartsen wel betere 

resultaten kon voorleggen dan CGT gegeven door huisartsen (24). De rol van vertrouwenspersoon is 

een belangrijk onderdeel van de huisarts-patiënt relatie. Daardoor zijn huisartsen mogelijk meer 

vertrouwd met counseling dan met CGT.  

Er zijn weinig studies voorhanden die de langetermijneffecten van deze aanpak bestuderen. De enige 

hier beschreven studie toonde aan dat er een verbetering was bij diegenen die CGT volgden (28). Deze 

verbeteringen waren echter niet groter dan vlak na de therapie. Hieruit bleek dat de meeste 

vooruitgang vlak na de sessies werd bereikt.  

5.2.  Graduele oefentherapie (GET) 

Naast CGT is ook GET een veelgebruikte behandeling voor CVS. Tijdens GET wordt er een 

individueel programma opgesteld om gradueel een fysieke basisconditie op te bouwen. Op deze 

manier wordt er geprobeerd de deconditionering van de spieren tegen te gaan. Meestal gebeurt dit aan 

de hand van wandelen of fietsen. De duur en de intensiteit worden in principe per patiënt bekeken. Het 

is de bedoeling dat de deelnemers hun fysieke limieten niet overschrijden, maar toch een verbetering 

van hun conditie proberen te bekomen (5;7;18). 

De Australische studie van Wallman et al. vergeleek GET met relaxatie- en flexibiliteitstherapie bij 61 

CVS-patiënten (35). De GET bestond uit zwemmen, lopen en fietsen. De duur en intensiteit van de 

sessies werden aangepast per patiënt. Na 12 weken was de verbetering die de interventiegroep maakte 

qua mentale vermoeidheid, cognitieve functies en depressieve neigingen significant ten opzichte van 

de controlegroep. Bovendien werd er een verbetering van de algemene conditie vastgesteld aan de 

hand van objectieve parameters (hartslag, bloeddruk, lactaatproductie en O2-opname). 
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Powel et al. zetten een uitgebreide studie op om de effecten van 4 verschillende aanpakken na te gaan 

(36). De deelnemers werden verdeeld over een groep met standaard medische zorg, oefentherapie  met 

minimale interventie, oefentherapie met telefonische interventie of oefentherapie met maximale 

interventie. De deelnemers aan de oefentherapie kregen eerst een uitgebreide uitleg over CVS. Daarna 

ontving elke deelnemer een schema voor een oefenprogramma op maat. Na 1 jaar was er een 

significante verbetering van het fysiek functioneren en de vermoeidheid bij de 3 interventiegroepen. 

Bovendien was er ook een subjectieve vooruitgang op te merken. Uit deze studie bleek dat 

oefentherapie effectiever was dan standaard medische zorg bij CVS-patiënten. Bovendien hadden 

sommige patiënten voldoende aan een minimale aanpak. Na de informatiesessies hoefden ze geen 

extra opvolging om gemotiveerd te blijven. Terwijl andere patiënten nood hadden aan een meer 

intensieve aanpak. Maar het resultaat bleef hetzelfde.  

Na 2 jaar werden dezelfde deelnemers opnieuw geëvalueerd om te kijken wat het langetermijneffect 

was van GET (37). Bovendien werd aan de deelnemers uit de controlegroep na 1 jaar ook GET 

aangeboden. Bij de originele interventiegroep waren de vermoeidheid en het fysiek functioneren nog 

altijd significant verbeterd vergeleken met het begin van de studie. Uit deze studie bleek dat de meeste 

verbetering bekomen werd tijdens het eerste jaar dat de therapie gevolgd werd. Bovendien vertoonde 

de originele controlegroep na 1 jaar GET ook een verbetering. Deze verbetering was echter niet zo 

groot als in de originele interventiegroep ondanks intensievere therapie. 

Tijdens de studie van Moss-Morris et al. werd GET opnieuw vergeleken met standaard medische zorg 

(38). De deelnemers voelden zich na de sessies beter dan diegenen die standaard medische zorg 

kregen. Bovendien waren ze ook minder vermoeid. 

Ridsdale et al. vergeleken CGT met GET bij patiënten die minstens 3 maanden leden aan 

onverklaarbare vermoeidheid (39). Als 3e groep was er een controlegroep die standaard medische zorg 

kreeg en een zelfhulpboekje. 36 van de 123 deelnemers voldeden aan de CDC-criteria voor CVS. De 

patiënten die voldeden aan de criteria, waren meer gemotiveerd: ze woonden meer sessies bij dan de 

rest van de groep. Maar er werd wel een kleinere vooruitgang gezien bij deze subgroep. De 

oefeningensessies werden aangepast aan de fysieke conditie van elke individuele patiënt. Er was een 

progressieve, graduele opbouw van de intensiteit van de oefeningen. Na de behandeling was er een 

significante daling van de vermoeidheid bij de CGT- en GET-groep vergeleken met het begin van de 

studie en met de controlegroep. Bij alle 3 de groepen werd er ook een daling van het aantal 

doktersbezoeken gezien. 

Tijdens de PACE trial door White et al. werden dezelfde behandelingen onderzocht, maar er werd ook 

nog een 4
e
 groep gecreëerd die adaptieve-pacingtherapie kreeg (40). Het doel van adaptieve-

pacingtherapie was zich zo goed mogelijk aanpassen aan de beperkingen van de ziekte. Door een 

goede planning en dosering van de activiteiten werd er geprobeerd om zoveel mogelijk exacerbaties te 
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vermijden. Uit de resultaten bleek dat CGT of GET toegevoegd aan standaard medische zorg voor de 

grootste vooruitgang zorgden. Er was onder andere een significante verbetering van de vermoeidheid, 

het fysiek functioneren, slaapproblemen en post-exertionele malaise in vergelijking met de 

pacingbehandeling en met de standaard medische zorg. De deelnemers uit de adaptieve pacing groep 

vertoonden ook positieve veranderingen vergeleken met de groep die standaard medische zorg kreeg, 

maar deze bereikten geen significant niveau. 

Als laatste werd de post-exertionele malaise na GET door Nijs et al. onderzocht (41). De deelnemers 

voerden een wandeltest uit waarvan de duur en de intensiteit gebaseerd werden op de individuele 

mogelijkheden. Na het uitvoeren van de test werd er een achteruitgang gezien van de vermoeidheid en 

van de musculoskeletale pijn. Deze achteruitgang was echter van korte duur. Na 24u waren de ergste 

symptomen achter de rug.  

Conclusie: 

Uit deze studies bleek dat GET een positief effect had op de symptomen van CVS. Er was 

voornamelijk een vooruitgang te merken op het vlak van vermoeidheid en fysiek functioneren (36-40). 

Uit de follow-upstudie van Powell et al. bleek het uitstellen van de therapie een negatief effect te 

hebben op de resultaten (37). Wanneer verschillende behandelingen vergeleken werden met standaard 

medische zorg bleken GET en CGT de beste resultaten te kunnen voorleggen volgens de studie van 

Ridsdale et al. (39). Tijdens deze studie was CGT niet superieur aan GET. De keuze tussen beiden is 

afhankelijk van de beschikbaarheid en de voorkeur van de patiënt en de arts.  

Tijdens het opstellen van de trainingsschema’s moet er echter rekening gehouden worden met de 

individuele mogelijkheden van de deelnemers. Op die manier kunnen belangrijke exacerbaties 

vermeden worden. Dit werd duidelijk gezien in de studie van Wallman et al. (35). Bovendien heeft 

niet iedereen een even intensieve aanpak nodig. Dit bleek uit de resultaten van Powell en collega’s 

(36). Nijs et al. concludeerden dat er bij het volgen van aangepaste GET wel degelijk een kortstondige 

achteruitgang was van de symptomen (41). Op langere termijn was er echter geen achteruitgang. Het 

aanpassen van de activiteiten aan de hand van de mogelijkheden van de patiënt werd omschreven als 

“pacing”. Op die manier kunnen de mentale en fysieke grenzen gerespecteerd worden. De 

pacingaanpak werd onderzocht in een groots opgezette studie: de “PACE trial” (40). Het volgen van 

enkel adaptieve-pacingtherapie bleek geen effectieve behandeling te zijn. Maar het principe van 

pacing wordt tegenwoordig wijd verspreid toegepast tijdens GET: de deelnemers krijgen 

behandelingen op maat. Op die manier werden er wel significante resultaten bekomen. 

Een groot minpunt aan deze studies was het feit dat de patiënten die het zwaarst ziek zijn niet 

vertegenwoordigd waren. Het is voor hen moeilijk om deze therapie uit te voeren.  
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5.3.  Cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy 

Cox onderzocht of het een optie was om een combinatie van CGT en GET te geven terwijl de 

deelnemers opgenomen waren in het ziekenhuis (42). Na de therapie werden er positieve resultaten 

gezien op het vlak van pijn, vermoeidheid, stress, het niveau van activiteiten en aanpassingen aan de 

aandoening in vergelijking met de start van de behandeling. Na 6 maanden bleek er enkel nog een 

verbetering te zijn van de duur van de vermoeidheid, niveau van activiteiten en de aanpassingen aan 

het syndroom. 

Het volgende onderzoek was een prospectieve, niet-vergelijkende studie door Pardaens et al. bij 116 

Belgische CVS-patiënten (43). De deelnemers volgden een programma in groep gebaseerd op CGT en 

GET. De intensiteit van de oefensessies werd aangepast op basis van de persoonlijke mogelijkheden. 

Na het volgen van de therapie werd er een verbetering gezien van de levenskwaliteit, de sterkte van de 

hamstrings, de duur van de uitgevoerde oefeningen en de maximale belasting vergeleken met het 

begin. Op het einde van de studie werden de data van de deelnemers in 2 groepen verdeeld op basis 

van hun piek VO2: de beste helft en de slechtste helft. Bij het vergelijken van de resultaten van de 

beide groepen bleek dat de patiënten met de slechtste waarden de meeste vooruitgang boekten.  

Núñez et al. onderzochten tijdens deze RCT de combinatie CGT en GET (44). De resultaten van deze 

behandeling werden vergeleken met standaard medische zorg. Na het volgen van deze behandeling 

waren er in tegenstelling tot de vorige studies geen positieve, significante resultaten vergeleken met 

het begin van de studie en met de controlegroep. Er bleek een daling van het fysiek functioneren te 

zijn, bovendien was er een stijging van de lichamelijke pijnen en de ervaren lichamelijke zwakheid bij 

de interventiegroep. Tijdens de follow-up na 1 jaar ervoeren de deelnemers uit de interventiegroep nog 

altijd een stijging van de lichamelijke pijnen. 

Conclusie: 

De studies naar de combinatie van CGT en GET vertoonden wisselende resultaten. Tijdens de studie 

van Cox bleek de aanpak waarbij deelnemers opgenomen werden in het ziekenhuis matig positieve 

resultaten te vertonen op korte termijn, maar niet op langere termijn (42). Bovendien is een 

programma waarbij deelnemers opgenomen worden in het ziekenhuis zeer ingrijpend en duur. Door de 

niet-overtuigende resultaten is het moeilijk om deze aanpak te verdedigen. Tijdens de prospectieve 

studie van Pardaens et al. werden er wel positieve resultaten bekomen (43). Voornamelijk de groep die 

aanvankelijk het slechtst scoorde, vertoonde het meest vooruitgang. Dit is in tegenspraak met de 

resultaten uit de studies rond CGT en GET. Hieruit bleek dat de deelnemers die de minste symptomen 

vertoonden, de beste vooruitgang maakten. Tijdens de RCT van Núñez et al werden deze resultaten 

niet herhaald (44). Integendeel, er was een achteruitgang van het fysiek functioneren. Door het zeer 

beperkt aantal studies en de tegensprekende resultaten is het moeilijk om hier definitieve conclusies uit 

te trekken. Verder uitgebreid onderzoek is nodig. 
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5.4.  Andere, niet-farmacologische behandelingen 
Een eerste studie van Sutcliffe et al. onderzocht het effect van een tilt-training op de CVS-symptomen 

(45). Hieruit bleek dat de training een positief effect had op de daling van de systolische bloeddruk 

van liggende houding naar stand. Er werd een minder grote bloeddrukval opgemerkt. Dit resultaat 

vertaalde zich echter niet in een daling van de vermoeidheid. 

Een volgende studie door Saggini et al. onderzocht de doeltreffendheid van aërobe oefeningen 

gecombineerd met mechanische vibraties bij 10 CVS-patiënten (46). In het begin van de therapie werd 

er een verslechtering van de symptomen vermeld vergeleken met de toestand voor de studie. Maar 

vanaf de 2
e
  week werd er een progressieve verbetering opgemerkt . Op het einde van de studie waren 

volgende parameters significant verbeterd: BMI, lichaamsgewicht, pijndrempels quadriceps, 

vermoeidheid, spierpijn, humeur, levenskwaliteit en niveau van activiteiten vergeleken met het begin. 

Goudsmit et al. testten een programma uit dat bestond uit standaard medische zorg, informatie geven 

en counseling (47). Er werd aandacht besteed aan: het geven van goede informatie en een goede 

diagnose, bijhouden van een dagboek, advies over het plannen van activiteiten (pacing), 

slaapproblemen en moeilijke relaties aanpakken, dieet en werksituatie. Deze onderwerpen werden 2 

keer per maand besproken. Deze aanpak vertoonde gelijkenissen met CGT. Na 6 maanden was er een 

algemene verbetering van de vermoeidheid, zelfredzaamheid en angst bij de interventiegroep, 

vergeleken met de controlegroep. Na 12 maanden bleven deze verbeteringen behouden. De 

deelnemers hechtten het meest belang aan het feit dat ze hun ziekte konden aanvaarden, een evenwicht 

vonden tussen activiteiten en rust en aan de steun die ze van de dokters en hun familie kregen. 

Er werd nog een tweede onderzoek gedaan naar het effect van “pacing” op de symptomen van CVS 

door Nijs et al. (48). Aan de hand van pacing werd er getracht de individuele fysieke en mentale 

limieten te respecteren. Elke dag werden realistische doelen vooropgesteld om op die manier 

exacerbaties te vermijden. Na verloop van de studie was er bij de 7 deelnemers een matige verbetering 

van onder andere de lichamelijke symptomen, concentratie, spierzwakte en de mogelijkheid om 

dagelijkse activiteiten uit te voeren vergeleken met de start. Er was echter geen verandering in het 

patroon van fysieke activiteiten: de deelnemers hadden hun gewoontes niet aangepast. 

Een andere uitgebreide RCT door Wearden et al. onderzocht 3 verschillende aanpakken: supportive 

listening, pragmatische rehabilitatie en standaard medische zorg (49). De therapieën werden indien 

mogelijk thuis aangeboden. Supportive listening bestond uit verschillende sessies waar de deelnemer 

zijn zorgen kon verwoorden en waar er samen met de therapeut naar een gepaste oplossing werd 

gezocht. De groep die pragmatische rehabilitatie volgde, kreeg relaxatie-oefeningen en oefeningen om 

de slaap en concentratie te bevorderen. Na 20 weken behandeling bleek dat de groep die pragmatische 

rehabilitatie volgde de meeste vooruitgang geboekt had op het vlak van vermoeidheid, fysiek 

functioneren, depressie en slaap in vergelijking met de groep die standaard medische zorg kreeg. Deze 
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positieve effecten bleven echter niet behouden na 70 weken. De andere groepen vertoonden geen 

significante verbetering na de therapie. 

Verder werd er door Söderberg et al.  een studie gehouden rond groepstherapie (50). Het design van 

deze studie werd vaag omschreven. Bovendien werd er geen vergelijking gemaakt tussen de 

interventiegroep en de controlegroep. Na deze sessies werd er geen significante verbetering gemeld. 

Conclusie: 

Van de 6 beschreven behandelingen, waren er 2 die relatief goede resultaten konden voorleggen: 

pragmatische rehabilitatie en counseling zorgden op het einde van de sessies voor een verbetering van 

de resultaten (47;49). Uit het onderzoek van Wearden et al. bleek dat deze resultaten echter van korte 

duur waren (49). Er werden geen duurzame resultaten bekomen. Het voordeel van deze studie was dat 

de patiënten de behandeling thuis kregen. Op die manier konden ook minder mobiele patiënten 

deelnemen. Een groot nadeel was het gebrek aan privacy tijdens de sessies bij sommige deelnemers. 

De deelnemers uit de studie van Goudsmit et al. vonden het belangrijk dat ze steun konden vinden bij 

hun artsen en families (47). Hieruit blijkt dat het belangrijk is om de patiënten een luisterend oor te 

bieden en begrip te tonen voor hun situatie. 

Ondanks een uitgebreide uitleg over pacing bleek dit geen invloed te hebben op de levenspatronen van 

de deelnemers: activiteiten werden niet aangepast (48). Dit bleek uit de studie van Nijs en collega’s. 

het aantal deelnemers was echter zeer beperkt. Maar de resultaten uit de uitgebreide PACE trial 

toonden dezelfde trend (40). 

De tilt-training zorgde voor lichamelijke veranderingen, maar deze werden niet weerspiegeld in een 

daling van de symptomatologie (45). Tijdens het onderzoek naar het effect van aërobe oefeningen met 

mechanische vibraties werden er wel effecten gezien op de symptomen (46). Maar doordat het 

deelnemersaantal aan de studie beperkt was, is verder onderzoek nodig. 

5.5.  Geneesmiddelen 

5.5.1.  Antidepressiva 

Vanaf 2000 zijn er 6 studies gepubliceerd die het effect van antidepressiva bij CVS onderzochten. 

Twee van deze studies hebben onderzoek gevoerd naar de SSRI Citalopram.  

De eerste studie door Amsterdam en collega’s was een prospectieve studie naar het effect van S-

Citalopram bij CVS-patiënten die ook aan een depressieve stoornis leden (51). Na 12 weken was er  

een significante verbetering van volgende parameters: algemene vermoeidheid, vermoeidheid na 

inspanning, hoofdpijn, niet-verkwikkende slaap, geheugen, concentratie, depressieve symptomen en 

de subjectieve ernst van de symptomen vergeleken met het begin van de studie. Deze symptomen zijn 

echter ook kenmerkend voor een depressie. De andere typische symptomen van CVS (pijnlijke 
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lymfeklieren, keelpijn en gewrichtspijn) werden niet beïnvloed. Doordat er maar een klein aantal 

deelnemers was en er geen vergelijkende controlegroep was, is de relevantie van deze resultaten laag. 

Een tweede studie door Hartz et al. gebruikte wel een controlegroep om het effect van Citalopram na 

te gaan (52). De controlegroep bestond uit de deelnemers aan een andere studie: het effect van 

Siberische Ginseng op de vermoeidheid bij CVS-patiënten (78). Patiënten die vóór het begin van de 

studie al antidepressiva namen of leden aan een majeure depressie, werden uitgesloten. Na 10 weken 

bleek er een verbetering van de vermoeidheid te zijn bij bepaalde subgroepen vergeleken met het 

begin van de studie: vrouwen, de minst zieke deelnemers en deelnemers met een minder lange 

ziekteduur. Er was echter ook een belangrijke groep die een verergering van de vermoeidheid ervoer. 

In deze tweede studie werd er echter geen onderzoek gedaan naar het effect op de andere 

karakteristieke symptomen van CVS zoals in de vorige studie. 

In een derde, gerandomiseerde studie werd de MAO-inhibitor moclobemide onderzocht bij 90 

patiënten door Hickie en collega’s (53).  In tegenstelling tot de vorige studies, werd hier geen enkel 

significant resultaat bekomen bij de interventiegroep.  

De prospectieve studie door Pardini et al. onderzocht het verschil in effect tussen amisulpride 

(dopamine receptor antagonist) en fluoxetine (SSRI) bij CVS-patiënten zonder depressieve stoornis 

(54). Dit onderzoek vond een positief effect bij de amisulpridegroep op het vlak van vermoeidheid, 

pijn, levenskwaliteit en de ernst van de symptomen. Dit positief effect werd vastgesteld ten opzichte 

van het begin van de studie en ten opzichte van de controlegroep met fluoxetine. In de fluoxetinegroep 

werd er enkel een verbetering van de depressieve stemming gezien. De relevantie van deze studie is 

beperkt wegens het niet blinderen van de 2 groepen en het beperkte aantal deelnemers. 

Naast de vergelijkingen met niet-farmacologische interventies werd CGT ook vergeleken met het 

tricyclische antidepressivum mirtazapine door Stubhaug en collega’s (55). Na 12 weken was er een 

significante verbetering van de vermoeidheid en de klinische globale indruk bij de CGT-groep, 

vergeleken met de medicatiegroep. Deze resultaten werden ook bekomen bij de groep die 12 weken 

CGT kreeg, gevolgd door 12 weken mirtazapine. Bovendien scoorden zij ook beter op het vlak van 

depressie en neurologische testen. Bij de groep patiënten die 24 weken mirtazapine nam en 12 weken 

CGT volgde, was er ook een verbetering van de levenskwaliteit vergeleken met de start. Uit deze 

studie bleek dat monotherapie CGT effectiever was dan mirtazapine of placebo. Een combinatie van 

CGT en mirtazapine vertoonde echter nog betere resultaten bij de behandeling van CVS.  

Thomas et al. hielden een retrospectieve studie naar het langdurig effect van antidepressiva (56). 

Bovendien werden SSRI en tricyclische antidepressiva (TCA) onderling vergeleken. Uit de studie 

bleek dat patiënten die antidepressiva namen op lange termijn (6 maanden tot 3 jaar) gunstige effecten 

hadden op het vlak van herstel, symptomen, vermoeidheid, slaapkwaliteit en activiteiten ten opzichte 
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van patiënten die geen antidepressiva namen. Wanneer de verschillende soorten antidepressiva 

onderzocht werden, bleek dat met SSRI’s de beste resultaten aangetoond werden, vergeleken met de 

tricyclische: ze waren doeltreffender op het vlak van genezing, symptomen, slaapkwaliteit en 

activiteiten.  

Conclusie: 

Uit deze studies bleek dat het voorschrijven van antidepressiva een positief effect heeft op een aantal 

symptomen. Dit zijn vooral de symptomen die een depressie en CVS gemeenschappelijk hebben: een 

verstoord slaappatroon, vermoeidheid, geheugenstoornissen en concentratiestoornissen (51). Patiënten 

die een hoog risico lopen om een depressie te ontwikkelen of momenteel een depressieve episode 

doormaken kunnen geholpen worden met antidepressiva. Uit de studie van Thomas et al. bleek dat 

SSRI’s een beter effect hebben dan TCA bij CVS-patiënten (56). Tijdens deze studie had de groep die 

SSRI’s nam echter minder klachten. Bovendien waren ze meer aan het werk dan de groep die TCA 

nam. Dit kan een verklaring zijn voor de betere resultaten. Maar door het retrospectieve karakter van 

de studie is er meer onderzoek nodig. Bovendien bleek uit het onderzoek van Hartz et al. dat er betere 

resultaten werden bekomen wanneer de therapie met antidepressiva vroeg genoeg werd gestart (52). 

Wanneer de combinatie van antidepressiva en CGT onderzocht werd, bleek dat deze combinatie goede 

resultaten kon voorleggen (55). Stubhaug et al. merkten opnieuw dat de timing en het op tijd starten 

van de therapie zeer belangrijk was: hoe langer de wachttijd, hoe minder de resultaten. 

Maar bij het voorschrijven van antidepressiva moet er rekening gehouden worden met de talrijke 

neveneffecten die kunnen optreden. Doordat er op dit moment niet genoeg studies zijn naar de 

langetermijneffecten van deze aanpak en de mogelijke neveneffecten bij CVS-patiënten is een 

veralgemeend gebruik niet aan te raden. Maar patiënten die duidelijke indicaties hebben voor het 

gebruik van antidepressiva moeten tijdig een aangepaste behandeling krijgen. 

5.5.2.  Antibiotica 

Retrospectief werden door Vermeulen et al. de gegevens van 99 CVS-patiënten bestudeerd (57). Zij 

kregen azithromycine toegediend wanneer counseling en L-carnitine (>3 maanden) niet effectief 

werden bevonden. Na 6 weken rapporteerde 59% van de deelnemers een verbetering van de 

symptomen vergeleken met het begin van de studie. Er ontbraken echter veel resultaten in het verslag. 

Het effect van tetracyclines (minocycline of doxycycline) op de symptomen van CVS en de 

aanwezigheid van C. Burnetii-antilichamen werden in deze Japanse studie van Iwakami et al. getest 

(58). Na een 3 maanden durende behandeling met tetracyclines bleek C. Burnetii verdwenen uit het 

lichaam van de deelnemers. Bij de groep CVS-patiënten leidde dit niet tot een verbetering van de 

symptomen. Dit was wel het geval bij de controlegroep. 
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Conclusie: 

Uit deze 2 studies kunnen geen besluiten getrokken worden over het effect van antibiotica op de 

symptomen van CVS. Uit de laatste studie bleek er een immunologisch effect te zijn, maar dit werd 

niet vertaald in een klinisch effect (58). Naast de gebrekkige resultaten moet bij het toedienen van 

antibiotica rekening gehouden worden met de talrijke neveneffecten die zij veroorzaken bij langdurig 

gebruik. 

5.5.3. Andere geneesmiddelen 

De kleine studie van The GK et al. onderzocht het effect van de serotonine antagonist Granisetron bij 

5 CVS-patiënten (59). Na 4 weken behandelen was er een significante verbetering van de ernst van de 

vermoeidheid en de functionele beperkingen vergeleken met de start van de studie. Deze verbeteringen 

hadden echter geen effect op de fysieke activiteit. De vooruitgang werd na de behandeling snel 

ongedaan gemaakt: 2 weken na het einde van de behandeling was er opnieuw een verslechtering van 

de ernst van de vermoeidheid en de fysieke beperkingen. Na deze kleine pilootstudie werd er door 

dezelfde onderzoekers een dubbel blinde RCT gevoerd (60). Gedurende 10 weken werd het effect van 

16 mg Ondansetron per dag vergeleken met placebo. Op het einde van de studie bleken er geen 

significante resultaten te zijn, vergeleken met de controlegroep. 

20 CVS-patiënten namen deel aan een Australische studie van Olson et al. met dexamphetamine (61). 

Bij de vergelijking van dexamphetamine (5-20mg) met placebo gedurende 6 weken was de 

vermoeidheid significant verbeterd bij de interventiegroep. Als bijwerking werd een daling van de 

eetlust en van het gewicht vermeld. 

Een cross-overstudie van Blockmans et al. onderzocht of het amfetaminederivaat methylphenidaat een 

effect had op de vermoeidheid, concentratiestoornissen en levenskwaliteit bij CVS-patiënten (62). Bij 

de interventiegroep bleek er een significante verbetering van de vermoeidheid en de 

concentratiestoornissen te zijn vergeleken met de start en met de controlegroep. De grootste 

verbeteringen werden gezien bij de deelnemers die het minst vermoeid waren. Er werden echter geen 

positieve effecten vermeld op het vlak van pijn, mentale gezondheid, depressie en angst. Tijdens deze 

studie werden geen ernstige neveneffecten gerapporteerd.  

Een laatste studie rond stimulantia van Randall en collega’s vond geen positieve veranderingen (63). 

Het gebruik van modafinil bij 17 proefpersonen had geen stimulerend effect op de concentratie, 

vermoeidheid, levenskwaliteit en de stemming. 

Spitzer en collega’s gingen in een retrospectieve studie het effect na van natrium oxybaat bij CVS-

patiënten met slaapproblemen (64). Na de inname van de medicatie was er een positief effect op pijn 

en vermoeidheid in vergelijking met het begin van de studie. Naast deze positieve effecten werden er 

echter veel bijwerkingen vermeld: nausea, migraine, dyspnoe,… Door het beperkt rapporteren van de 

resultaten is het echter niet mogelijk om relevante conclusies te trekken uit dit onderzoek. 
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De Russische studie van Mokina et al. testte het effect van adaptol bij patiënten met CVS en 

chronische cerebrale ischemie (65). De onderzoekers vermeldden geen duidelijke criteria waarop de 

diagnose van CVS gebaseerd werd. Na de studie werd er bij de interventiegroep een significante 

verbetering vastgesteld van volgende parameters: vermoeidheid, werkcapaciteit, slaapproblemen, 

hoofdpijn, vertigo, geheugen, prikkelbaarheid en angst vergeleken met de start van de studie. Er 

werden echter geen vergelijkingen uitgevoerd tussen de controlegroep en de interventiegroep. Het was 

onduidelijk of de deelnemers ook beter functioneerden na de behandeling. Bovendien is Adaptol in 

België niet verkrijgbaar. 

Galantamine Hydrobromide (cholinesterase inhibitor) werd onderzocht in 2 studies. De eerste werd 

uitgevoerd door Blacker et al. de tweede was een Turkse studie door Turan en collega’s (66;67). De 

eerste studie uit 2004 gebruikte 4 verschillende dosissen (2.5 mg 3/D, 5 mg 3/D, 7.5mg 3/D, 10mg 

3/D) van het medicijn. Deze 4 groepen werden vergeleken met een placebogroep. Na 16 weken toonde 

deze uitgebreide studie geen enkel significant resultaat. De tweede studie uit 2009 focuste zich 

voornamelijk op het effect van Galantamine Hydrobromide 8mg /D op de stresshormonen cortisol en 

DHEAS. Op basis van de resultaten werd de interventiegroep in 2 delen gesplitst: de responders en de 

niet-responders. Uit analyse bleek dat de responders aan het begin van de studie een significant hoger 

DHEAS/Cortisol ratio vertoonden. Na het toedienen van Galantamine Hydrobromide werd deze ratio 

genormaliseerd. Deze normalisering had echter weinig effect op de symptomen van CVS. Er werd 

enkel een verbetering van de depressieve gedachten en van angstgevoelens gemeld.  

Daarnaast werd er een Engelse studie uitgevoerd door Cleare et al. naar het effect van CRH en 

hydrocortisone op de DHEA- en DHEAS-waarden (68). De testen bij het begin van de interventie 

toonden een hoger DHEA-en cortisolniveau aan bij de CVS-patiënten. Uit de resultaten bleek dat hoe 

hoger het niveau van DHEA was, hoe meer beperkingen de patiënt ondervond. De behandeling met 

hydrocortisone veroorzaakte een significante daling van de DHEA- en DHEAS-niveau vergeleken met 

de start. Bij 5 van de 16 deelnemers veroorzaakte deze daling ook een daling van de vermoeidheid.  

Er zijn nog 3 andere studies verschenen die het effect van een behandeling met corticoïden bij CVS-

patiënten onderzochten. Rowe et al. dienden Fludrocortisone (0.1mg/D) toe aan 50 patiënten 

gedurende 9 weken (69). Op het einde van de studie werd er geen significante verbetering gevonden 

op het vlak van gezondheid, vermoeidheid, niveau van activiteiten en depressie. Er trad echter wel een 

belangrijk aantal neveneffecten op. Blockmans et al vergeleken het effect van Fludrocortisone met 

Hydrocortisone in een cross-overstudie (70). Ook hier werden geen significante resultaten bekomen. 

Als laatste werd door Kakumanu en collega’s onderzocht of topische nasale corticoïden een positief 

resultaat had bij CVS-patiënten die tegelijkertijd last hadden van rhinitis (71). Uit dit onderzoek bleek 

dit niet het geval te zijn. Het aanpakken van rhinitis had geen positief effect op de vermoeidheid en 

spierpijn. Ook de rhinitissymptomen waren niet significant verbeterd na de behandeling. 
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Daarnaast werd het effect van het hormoon melatonine vergeleken met fototherapie in een cross-

overstudie van Williams et al. (72). Na de behandeling met Melatonine werd er een significante 

verbetering gemeld van de slaap, vitaliteit en mentale gezondheid vergeleken met de start van het 

onderzoek. Maar er werd wel een verslechtering van de pijn gerapporteerd. Na het volgen van de 

fototherapie was er een verbetering van de slaapstoornissen vergeleken met het begin. 

Het antihypertensivum Clonidine werd door Morris en collega’s onderzocht bij 10 CVS-patiënten 

(73). IV Clonidine werd een hoge dosis toegediend (2.5mg/kg). Er was geen significant verschil in 

cognitieve functies vergeleken met de placebogroep. De mogelijkheid tot het plannen van taken was 

wel verbeterd bij de interventiegroep. 

Als laatste werd  NADH vergeleken met voedingssupplementen + psychologische therapie door 

Santaella et al (74). Er werden geen significante verbeteringen vastgesteld bij de NADH groep. Er was 

echter wel een hoge drop-out van de deelnemers (11/31). 

Conclusie: 

Uit de vele studies die gepubliceerd zijn naar de farmacologische effecten, zijn weinig positieve 

resultaten gekomen. Na de toediening van serotonine antagonisten, galantamine hydrobromide, 

corticoïden, clonidine en NADH vertoonden de deelnemers geen vooruitgang (59;60;66-71;73;74). 

Nochtans waren er tijdens een eerste kleine studie positieve resultaten voor serotonine antagonisten, 

maar deze werden niet opnieuw bekomen in een RCT (59;60). De eerste resultaten kunnen mogelijk 

toegeschreven worden aan een placebo-effect. Het gebruik van stimulantia heeft enkel een positief 

effect op de vermoeidheid (61-63). De andere symptomen werden er niet door beïnvloed. Bij patiënten 

die last hebben van slaapstoornissen, kan het gebruik van melatonine of fototherapie een verbetering te 

werk stellen (72). Maar dan moet er wel rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat er een 

verslechtering van de lichamelijke pijnen kan zijn. 

Geneesmiddelen worden uitvoerig getest en voorgeschreven bij CVS-patiënten. Het is echter 

belangrijk om de juiste indicatie voor ogen te houden. Bovendien moet er rekening gehouden worden 

met de talloze neveneffecten en interacties die ze kunnen veroorzaken. Wanneer stimulantia worden 

voorgeschreven is er altijd een risico op misbruik en verslaving. Bovendien zijn deze geneesmiddelen 

enkel getest op korte termijn bij CVS-patiënten. Er zijn geen resultaten van de langetermijneffecten. 

Geneesmiddelen zouden enkel moeten voorgeschreven worden wanneer er aanwijzingen zijn dat de 

patiënt erdoor geholpen kan worden en niet om uit te testen of het effect kan hebben. 

5.5.4.  Immunologische – antivirale behandelingen 

De eerste studie van Lerner et al. onderzocht het resultaat van IV en PO Gancyclovir bij 11 patiënten 

(75). Maar tijdens het nemen van 2 rechter ventriculaire endomyocardiale biopsieën ontstonden er 

ernstige pericardiale bloedingen. Wegens deze voorvallen, werd de studie vroegtijdig stopgezet. Op 

dat ogenblik waren er geen significante resultaten. 
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In een tweede studie werd de immunomodulator Inosine Pranobex onderzocht door Diaz-Mitoma en 

collega’s (76). De studie toonde een positief effect aan op de immuunfunctie bij de deelnemers. Deze 

verbetering van de immuunfunctie had echter geen positief resultaat op de symptomen, de cognitieve 

functie, het niveau van activiteiten en de globale ernst van CVS. 

Als laatste namen 100 patiënten deel aan een Zweedse studie van Zachrisson et al. naar het effect van 

een vaccinatie met Staphylococcus toxoid (77). De deelnemers kregen wekelijks een injectie 

toegediend met het vaccin of met een placebo. Na 26 weken was er een significante verbetering te 

merken van een groot aantal symptomen vergeleken met de controlegroep. Een nadeel van deze 

interventie was het aantal nevenwerkingen: alle deelnemers hadden te maken met lokale huidreacties. 

Daarnaast waren er nog tal van andere gerapporteerde bijwerkingen. 

Conclusie: 

Tijdens de eerste 2 studies werden geen positieve effecten aangetoond op de symptomen van CVS 

(75;76). De laatste studie toonde wel een verbetering (77). Maar deze moet afgewogen worden tegen 

het grote aantal neveneffecten van deze behandeling. 

5.6.  Supplementen en alternatieve behandelingen 

5.6.1.  Supplementen 

De eerste studie was een RCT door Hartz et al. naar het effect van 2 maanden Siberische Ginseng  

(78). Na de eerste maand was er een significante verbetering van de vermoeidheid bij de placebogroep 

en de Ginsenggroep vergeleken met het begin. Deze verbetering werd na 2 maanden niet behouden bij 

de interventiegroep. Uit uitgebreidere analyses van de resultaten bleek dat de groep met de minst 

ernstige vermoeidheid, de meeste vooruitgang boekte met Ginseng. 

36 patiënten met een onverklaarde vermoeidheid van >6 maanden namen deel aan de studie van Cho 

et al. naar het effect van myelophil, een plantenextract (79). Er werden 2 verschillende dosissen getest: 

2x 1.5g per dag en 2x 3g per dag. Na 4 weken was er een significante daling van de vermoeidheid in 

de lagedosisgroep vergeleken met de controlegroep. Bovendien was hun fysieke gezondheid er ook op 

vooruit gegaan. Door het kleine aantal deelnemers aan deze studie, zijn deze resultaten moeilijk 

veralgemeenbaar. 

Sullivan et al. onderzochten in een Zweedse studie het effect van probiotica (80). Uit hun onderzoek 

bleek dat probiotica geen effect hadden op de vermoeidheid en de fysieke activiteiten van de 15 

deelnemers. Bovendien bleken er geen veranderingen te zijn in de gastro-intestinale flora. 

Er zijn 2 studies gepubliceerd over het effect van ALC, acetyl L-carnitine, bij CVS-patiënten. De 

eerste studie door Malaguarnera et al. vond plaats bij patiënten die ouder waren dan 70 jaar (81). Per 

dag werd er 4g ALC toegediend. Dit in tegenstelling tot de 2e studie van Ruud et al., waar 2g per dag 

werd toegediend (82). ALC zorgde in de eerste studie voor een verbetering van de mentale en fysieke 
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symptomen ten opzichte van het begin van het onderzoek. Deze resultaten werden ook gevonden in de 

2e studie. Naast het effect van ALC werd ook het effect van PLC, propionyl l-carnitine bestudeerd in 

de 2e studie. De toediening van dit supplement zorgde voor een verbetering van de vermoeidheid 

vergeleken met de start. Bovendien zorgde de combinatie ALC en PLC ook voor een daling van de 

vermoeidheid. 

Verder werden er 4 studies met supplementen gepubliceerd die alle 4 geen significante resultaten 

opleverden. Het eerste supplement onderzocht door Brouwers et al. bestond uit vitaminen, co-

enzymen en mineralen (83). Dit veroorzaakte geen verbetering van de symptomen. Ook Biobran 

MGN-3, dat NK-cel stimulerende effecten zou hebben, had geen positief effect tijdens de studie van 

McDermott en collega’s (84). Daarnaast waren er 2 studies naar het effect van acclydine bij CVS-

patiënten. De eerste studie door de Becker et al. toonde aan dat er een positief effect was op de IGF-1-

niveaus (85). Dit had echter geen invloed op de symptomen. Bovendien werd dit effect niet bevestigd 

door de latere studie van The GK en collega’s (86). 

Er werden ook 2 RCT’s uitgevoerd rond het effect van homeopathische medicatie bij CVS-patiënten. 

De eerste werd uitgevoerd door Weatherley-Jones en collega’s, de tweede door Teitelbaum et al 

(87;88). De deelnemers aan het eerste onderzoek kregen 6 maanden supplementen toegediend die 

aangepast waren aan de individuele noden. De resultaten werden vergeleken met een controlegroep die 

placebo toegediend kreeg. Na 6 maanden was er een verbetering van de zelf-gerapporteerde 

vermoeidheid vergeleken met de start van de behandeling. De deelnemers aan het tweede onderzoek 

kregen ook behandelingen en supplementen toegediend afhankelijk van hun individuele noden. Na de 

behandeling was er een significante verbetering van de symptomen en de algemene respons. 

De laatste 3 studies keken naar het effect van pollen, medicinale paddenstoelen en een dieet (89-91). 

De eerste studie van Ockerman vergeleek de 2 groepen met het begin van de studie, maar vergeleek de 

2 groepen niet onderling. Bij de interventiegroep werd er een positief effect gezien op een aantal 

symptomen. De studie naar het effect van de paddenstoelen door Walker en collega’s leverde geen 

significante verbeteringen op. Dit was ook het geval voor het laag suiker- en gistdieet, onderzocht 

door Hobday en collega’s. Angst, vermoeidheid, depressie en de algemene gezondheid waren niet 

significant verbeterd na het volgen van dit dieet. 

Conclusie: 

De effecten van homeopathische medicatie worden vooral gezien op subjectieve parameters. Het is 

daardoor moeilijk uit te maken of dit een reëel effect is of een placebo-effect. Doordat er meestal 

verschillende soorten supplementen worden gebruikt, is het ook moeilijk om te weten door welk 

supplement welk effect werd bereikt. Uit de resultaten van de 2 RCT’s bleek dat een gepersonaliseerde 

aanpak de meeste kans bood om een verbetering bij de patiënten te bekomen (87;88). Net als bij de 

antidepressiva vertoonden de deelnemers met de minste vermoeidheid de beste vooruitgang tijdens de 
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studie van Hartz et al. (78). Tijdens deze studies werden er geen belangrijke neveneffecten vermeld. 

Maar deze behandelingen zijn wel duur.  

5.6.2.  Alternatieve behandelingen 

Er zijn 2 studies verschenen die het effect van traditionele Chinese meditatietechnieken analyseerden. 

Qigong is een meditatievorm die bestaat uit lichaamsbewegingen gecombineerd met 

ademhalingsoefeningen. De eerste studie door Craske et al. vond een positief effect op de vitaliteit, de 

slaap en het mentale vlak vergeleken met het begin (92). De tweede studie door Dybwad et al. werd 

beschreven in een review (17;93). Er werd een reductie van de symptomen opgemerkt en een stijging 

van het dagelijkse functioneren. 

Eén reviewartikel vermeldde nog 2 Chinese studies door Yiu et al. en Li et al. naar het effect van 

accupunctuur (17;94-95). Een Engelse vertaling was daar niet van terug te vinden. Op het einde van 

deze 2 studies bleek er een algemeen positief effect te zijn en een daling van de symptomen. 

Surawy et al hebben via 3 onderzoeken het effect van mindfulness onderzocht (96). Bij hun eerste 

onderzoek hebben ze patiënten die al  >3 maanden op de wachtlijst voor CGT stonden, mindfulness 

aangeboden. In vergelijking met een controlegroep was er een daling van de angstgevoelens. Tijdens 

het tweede deel van de studie werd ook de levenskwaliteit bij de deelnemers onderzocht. Dit bleek 

significant gestegen te zijn na 8 weken mindfulness. De derde groep patiënten kreeg na 3 maanden 

nog een boostersessie aangeboden. Uit deze resultaten bleek dat de positieve effecten op angst, 

depressie, vermoeidheid, fysiek functioneren en levenskwaliteit ook na 3 maanden behouden bleven. 

Een studie door Walach et al. onderzocht het effect van helers op afstand (97). Deze helers probeerden 

de CVS-patiënten te genezen op basis van handoplegging, bidden, meditatie, Reiki- en Chakratherapie 

via de telefoon. Op het einde van de behandeling was er geen significante verbetering van de fysieke 

en mentale status.  

Conclusie: 

De kwaliteit van de voorgaande studies was matig: er was een beperkt aantal deelnemers en er werden 

niet altijd RCT’s uitgevoerd. Het is moeilijk om placebo-effecten uit te sluiten. Deze studies vonden 

een beperkt effect op een aantal CVS-symptomen. Het volgen van mindfulness bleek effectiever dan 

enkel op de wachtlijst te staan (96). In afwachting van een andere therapie kan het de symptomen wat 

verlichten. Maar de resultaten waren te gering om het als een geslaagde therapie te beschouwen. 

Alternatieve geneeswijzen kunnen een aanvulling zijn op andere behandelingen, maar ze vertonen op 

zich niet genoeg vooruitgang om ze als enige therapie te gebruiken. Bovendien is dit geschikt voor een 

beperkt publiek: uit de studie van Walach et al. bleek dat de patiënten die het meest in een bepaalde 

alternatieve aanpak geloofden, het meest vooruitgang boekten (97). 
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6. Resultaten van de enquête 

6.1.  Beschrijvende parameters 
In totaal namen 97 patiënten deel aan de enquête. Er waren 91 vrouwelijke deelnemers en 5 man-

nelijke. Eén persoon heeft deze vraag niet ingevuld.  

De deelnemers aan de enquête waren gemiddeld 43,82 jaar oud. De oudste was 59 jaar en de jongste 

23 jaar. 50 procent van de deelnemers was tussen 44 en 59 jaar oud. Er werden geen significante 

verschillen gezien tussen de groepen. (Tabel 1) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 90 24 42 24 

 Ontbrekend 7 0 5 2 

Gemiddeld  43,82 43,25 44,36 43,46 

Standaarddeviatie  7,90 8,81 7,68 7,60 

Minimum  23 23 30 30 

Maximum  59 59 58 50 

Tabel 1: Leeftijd (jaren) 

 

De diagnose werd in meer dan de helft van de gevallen gesteld door een specialist (57/96, 59%) of 

door een multidisciplinair team (32/96, 33%). Bij de deelnemers die in behandeling waren in een 

universitair centrum of in een niet-universitair centrum werd de diagnose vooral gesteld door 

specialisten (12/24, 50% - 30/47, 63,8%) of multidisciplinaire teams (11/24, 45,8% - 13/47, 27,7%) . 

Ook de deelnemers die op het moment van de enquête niet in behandeling waren in een 

gespecialiseerd centrum werden vooral gediagnosticeerd door specialisten (60%) of door 

multidisciplinaire teams (32%). Er werden geen significante verschillen gezien.  

De deelnemers aan deze enquête waren gemiddeld 224,05 weken (4 jaar en 4 maanden) 

gediagnosticeerd met CVS. De deelnemers uit een universitair centrum hadden een gemiddelde 

ziekteduur van 99,71 weken, de patiënten uit een niet-universitair centrum 210,58 weken . Er was 

echter een zeer grote spreiding binnen deze groep. (Tabel 2) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 92 24 45 23 

 Ontbrekend 5 0 2 3 

Gemiddeld  224,05 99,71 210,58 380,17 

Standaarddeviatie  245,70 171,31 199,75 310,66 

Minimum  0,00 8,00 0,00 10,00 

Maximum  1027,00 739,00 772,00 1027,00 

Tabel 2: Gemiddelde ziekteduur (weken) 

 
Bovendien bleek dat de deelnemers die in behandeling waren in een universitair centrum een minder 

lange ziekteduur hadden dan de rest van de groep (p=0,002). Ook de deelnemers uit een centrum 

hadden een significant kortere ziekteduur dan de patiënten buiten een centrum (p=0,002). Wanneer de 
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universitaire centra werden vergeleken met de niet-universitaire centra bleken de deelnemers uit de 

universitaire centra opnieuw een significant kortere ziekteduur te hebben (p=0,027). (Figuur 1 en 2) 

 Figuur 1: Duur van de diagnose van de deelnemers 

binnen of buiten een gespecialiseerd centrum 

Figuur2: Duur van de diagnose van de deelnemers per 

type gespecialiseerd centrum 

 

De deelnemers die op het moment van de enquête in een centrum werden behandeld, waren gemiddeld 

60,17 weken in behandeling. De helft van de deelnemers was maximum 20 weken in behandeling. Er 

werd geen enkel significant verschil bekomen tussen de verschillende groepen. (Tabel 3) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Aantal Geldig 66 24 37 

 Ontbrekend 31 0 10 

Gemiddeld  60,17 52,21 65,89 

Standaarddeviatie  79,13 87,83 78,58 

Minimum  0 2 0 

Maximum  409 409 237 

Tabel 3: Duur van de behandeling in een centrum (weken) 

 

50% van de deelnemers bleek binnen de 21 weken na de diagnose in behandeling te zijn in een 

centrum. De patiënten die in behandeling waren in een niet-universitair centrum moesten gemiddeld 

110,13 weken wachten tot ze met hun behandeling konden beginnen. Dit in tegenstelling tot de 

universitaire centra: daar was de wachttijd gemiddeld 47 weken. Er waren geen significante 

verschillen tussen de groepen. (Tabel 4) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Aantal Geldig 67 24 38 

 Ontbrekend 30 0 9 

Gemiddeld  90,19 47,33 110,13 

Mediaan  21,00 11,00 22,50 

Standaarddeviatie  156,70 113,36 174,58 

Minimum  -17 -17 -13 

Maximum  726 478 726 

Tabel 4: Tijd tussen diagnose en behandeling in een centrum (weken) 
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Wanneer er onderzocht werd of de deelnemers uit de centra nog in behandeling waren bij een arts 

buiten deze centra, bleek dit in 50% van de gevallen niet zo te zijn. 27% was nog in behandeling bij 

een huisarts. Bij de deelnemers die in behandeling waren in een universitair centrum werd hetzelfde 

patroon opgemerkt: 50% was niet in behandeling bij een arts buiten het centrum, 42% vroeg advies 

aan een huisarts. Het verschil met de patiënten buiten een universitair centrum was significant 

(p=0,029). 46% van de deelnemers die niet in behandeling was in een centrum was in behandeling bij 

een specialist, 23% liet zich begeleiden door een huisarts. Opvallend weinig deelnemers aan deze 

enquête lieten zich begeleiden door een huisarts en een specialist samen. Het verschil tussen de 

deelnemers uit een centrum en diegenen buiten een centrum was significant (p=0,019).  

6.2.  Symptomen 

Er werden geen significante verschillen gezien tussen de verschillende groepen op 1 symptoom na: de 

deelnemers uit de niet-universitaire centra hadden significant minder last van keelpijn dan de rest van 

de groep (p=0,005) en dan de deelnemers uit de universitaire centra (p=0,008). In onderstaande tabel 

staat het procentueel aantal deelnemers dat ernstig tot zeer ernstig last had van de onderzochte 

symptomen. (Tabel 5) Verergering van de klachten na inspanning, vermoeidheid en spierpijn waren de 

symptomen waar de deelnemers het meeste aantal dagen per week last van hadden. Van alle 

deelnemers ondervond 23,2% geen last van keelpijn en 34,4% geen last van gezwollen klieren. 

Bovendien hadden de deelnemers die op het moment van de enquête CGT of GET volgden, niet 

significant meer last van symptomen. Maar de deelnemers die CGT volgden, hadden significant 

minder dagen last van vermoeidheid (p=0,030). 

 Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal dagen 

per week 

Verergering klachten 

na inspanning 

87/95 – 91,6% 21/23 - 91,3% 41/46 - 89,1% 25/26 - 96,2% 6,84 (SD 0,58) 

Vermoeidheid 86/95 – 90,5% 22/24 - 91,7% 39/45 - 86,7% 25/26 - 96,1% 6,36 (SD 1,02) 

Spierpijn 68/95 – 71,6% 18/24 - 75,0% 34/45 - 75,6% 16/26 - 61,5% 6,33 (SD 1,73) 

Vermoeid opstaan 80/94 – 85,1% 20/23 - 87,0% 37/45 - 82,2% 23/26 - 88,5% 6,24 (SD 1,67) 

Concentratiestoornissen 61/95 – 64,2% 11/24 - 66,7% 26/45 - 57,8% 19/26 - 73,1% 6,09 (SD 1,84) 

Gewrichtspijn 64/91 – 70,3% 15/24 - 62,5% 32/41 - 78,0% 17/26 - 65,4% 5,80 (SD 2,25) 

Hoofdpijn 39/94 – 41,5% 11/24 - 45,8% 17/44 - 38,6% 11/26 - 42,3% 3,55 (SD 2,39) 

Keelpijn 16/95 – 16,9% 8/24 - 33,3% 3/45 - 6,7% 5/26 - 19,2% 3,15 (SD 2,62) 

Gezwollen klieren 18/93 – 19,4% 5/24 - 20,8% 6/43 - 14,0% 7/26 - 26,9% 2,93 (SD 3,01) 

Tabel 5: Ernstig tot zeer ernstig last van bovenstaande symptomen per groep 

6.3.  Behandelingen 
 Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Geen CGT of GET 33 4 11 18 

CGT 9 6 0 2 

GET 35 1 30 4 

CGT en GET 20 13 6 2 

Totaal 95 24 47 26 

Tabel 6: Soorten behandelingen die de deelnemers volgden 
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6.3.1.  Cognitieve gedragstherapie 

Op het moment van de afname van de enquête volgden 29 van de 97 deelnemers CGT. 19 van deze 

patiënten volgden hun behandeling in een universitair centrum. De deelnemers die op het moment van 

de enquête niet in behandeling waren in een gespecialiseerd centrum volgden bijna geen CGT: 4 van 

de 26 deelnemers. In vergelijking met de rest van de groep volgden de deelnemers uit de universitaire 

en niet-universitaire centra significant meer CGT (p<0,001 en p<0,001). Van de deelnemers die op het 

moment van de enquête niet in behandeling waren in een gespecialiseerd of universitair centrum 

volgde 42,3% vroeger CGT, net als 48,9% van de deelnemers uit de niet-universitaire centra. (Tabel 7) 

 Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Algemeen 

Ooit CGT 4/24 (16,7%) 23/47 (48,9%) 11/26 (42,3%) 38/97 (39,2%) 

Nu CGT 19/24 (79,2%) 6/47 (12,8%) 4/26 (15,4%) 29/97 (29,9%) 

Tabel 7: CGT vroeger en nu 

CGT werd voornamelijk in groep gegeven: de deelnemers kregen gemiddeld 0,53 sessies per week. 

Bovendien volgden 11 deelnemers individuele sessies met een gemiddelde van 0,46 keer per week. De 

patiënten buiten de centra volgden significant minder groepssessies (p=0,001) en significant meer 

individuele sessies (p=0,012) dan de patiënten uit de gespecialiseerde centra. (Tabel 8 en 9) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 28 19 5 4 

 Ontbrekend 69 5 42 22 

Gemiddeld  0,19 0,14 0,23 0,41 

Standaarddeviatie  0,31 0,28 0,44 0,19 

Minimum  0,00 0,00 0,00 0,13 

Maximum  1,00 1,00 1,00 0,50 

Tabel 8: Aantal individuele sessies CGT (per week) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 29 19 6 4 

 Ontbrekend 68 5 41 22 

Gemiddeld  0,53 0,50 1,00 0,00 

Standaarddeviatie  0,48 0,00 0,89 0,00 

Minimum  0,00 0,50 0,00 0,00 

Maximum  2,00 0,50 2,00 0,00 

Tabel 9: Aantal groepssessies CGT (per week) 

De gemiddelde duur van de sessies was 100,18 minuten. De gemiddelde duur van een sessie bij de 

groep uit de universitaire centra was 121,58 minuten. De groep die in behandeling was in een niet-

universitair centrum, besteedde gemiddeld 48,00 minuten aan een sessie. De deelnemers uit de 

universitaire centra volgden significant langere CGT-sessies dan de rest van de groep (p<0,001) en 

dan de patiënten uit de niet-universitaire centra (p<0,001). Ook de patiënten uit een centrum volgden 

significant langere sessies dan de patiënten buiten een centrum (p=0,006). (Tabel 10, figuur 3 en 4) 
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  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 28 19 5 4 

 Ontbrekend 69 5 42 22 

Gemiddeld  100,18 121,58 48,00 63,75 

Standaarddeviatie  33,43 6,88 12,55 18,88 

Minimum  30 120 30 45 

Maximum  150 150 60 90 

Tabel 10: Gemiddelde duur CGT sessies (minuten) 

 Figuur 3: Gemiddelde duur van de sessies CGT van de 

deelnemers binnen of buiten een gespecialiseerd centrum 

Figuur 4: Gemiddelde duur van de sessies CGT van de 

deelnemers binnen of buiten een universitair centrum 

Vervolgens werd er onderzocht hoe lang de deelnemers al CGT volgden. Dit bleek gemiddeld 31,78 

weken te zijn. Uit de analyse bleek dat 50% van de deelnemers maximum 16 weken CGT volgde. Het 

gemiddelde voor de niet-universitaire centra was 57,50 weken. Voor de universitaire centra was het 

gemiddelde 15,53 weken. (Tabel 11) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 27 19 4 4 

 Ontbrekend 70 5 43 22 

Gemiddeld  31,78 15,53 57,50 83,25 

Standaarddeviatie  56,97 5,49 97,09 111,51 

Minimum  2 2 3 15 

Maximum  249 21 203 249 

Tabel 11: Hoe lang volgen de deelnemers al CGT (weken) 

De tijd tussen de diagnose en de start van de behandeling was behoorlijk lang: gemiddeld 82,65 

weken. Opnieuw was er een grote spreiding: minimum 7 weken voor de diagnose en maximum 569 

weken na de diagnose. Maar 50% van de deelnemers was binnen de 28,50 weken in behandeling. Het 

gemiddelde bij de universitaire centra was 53,11 weken. Het gemiddelde voor de niet-universitaire 

centra was 112,80 weken. Deze cijfers waren echter gebaseerd op de gegevens van slechts 5 personen. 

De deelnemers uit de universitaire centra moesten significant minder lang wachten om hun 

behandeling te starten vergeleken met de andere deelnemers (p=0,027) en met de niet-universitaire 

centra (p=0,038). (Tabel 12, figuur 5 en 6) 
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  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 26 19 5 2 

 Ontbrekend 71 5 42 24 

Gemiddeld  82,65 53,11 112,80 288,00 

Standaarddeviatie  145,30 114,59 83,72 397,39 

Minimum  -7 -7 21 7 

Maximum  569 512 231 569 

Tabel 12: Tijd tussen de diagnose en de start van CGT (weken) 

 Figuur 5: Tijd tussen de diagnose en de start van CGT 

bij de deelnemers binnen of buiten een gespecialiseerd 

centrum (weken)

Figuur 6: Tijd tussen de diagnose en de start van CGT bij 

de deelnemers binnen of buiten een universitair centrum 

(weken) 

Effect op de symptomen 

Vervolgens werd het subjectieve effect van CGT op de verschillende symptomen en op lange- en 

kortetermijn nagevraagd. Er werden geen significante resultaten bekomen tussen de verschillende 

groepen. (Tabel 13 en 14) 

 Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Verergering klachten 

na inspanning 

3/28 – 10,7% 2/18 – 11,1% 1/5 – 20,0% 0/5 - 0,0% 

Vermoeidheid 4/28 - 14,3% 4/18 - 22,2% 0/5 - 0,0%  0/5 - 0,0% 

Spierpijn 4/28 – 14,3% 3/18 – 16,7% 1/5 – 20,0% 0/5 - 0,0% 

Vermoeid opstaan 5/28 – 17,9% 5/18 – 27,8% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 

Concentratiestoornissen 3/28 - 10,7% 2/18 - 11,1% 1/5 – 20% 0/5 - 0,0% 

Gewrichtspijn 4/28 – 14,3% 4/18 – 22,2% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 

Hoofdpijn 4/28 - 14,3% 3/18 - 16,7% 1/5 – 20,0% 0/5 - 0,0% 

Keelpijn 3/28 – 10,7% 3/18 – 16,7% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 

Gezwollen klieren 2/28 – 7,1% 2/18 – 11,1% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 

Korte termijn 6/28 – 21,4% 4/18 – 22,2% 2/5 – 40,0% 0/5 - 0,0% 

Lange termijn 12/27 – 44,4% 7/17 – 41,2% 3/5 – 60,0% 2/5 – 40,0% 

Tabel 13: Aantal deelnemers per centrum dat verbetering of zeer veel verbetering ervoer door  CGT  
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 Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Verergering klachten 

na inspanning 

1/28 – 3,6% 1/18 – 5,6% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 

Vermoeidheid 0/28 – 0,0% 0/18 – 0,0% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 
Spierpijn 1/28 – 3,6% 1/18 – 5,6% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 
Vermoeid opstaan 1/28 – 3,6% 1/18 – 5,6% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 
Concentratiestoornissen 0/28 – 0,0% 0/18 – 0,0% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 
Gewrichtspijn 1/28 – 3,6% 1/18 – 5,6% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 
Hoofdpijn 0/28 – 0,0% 0/18 – 0,0% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 
Keelpijn 0/28 – 0,0% 0/18 – 0,0% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 
Gezwollen klieren 0/28 – 0,0% 0/18 – 0,0% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 
Korte termijn 2/28 – 7,1% 1/18 – 5,6% 0/5 – 0,0% 1/5 – 20% 

Lange termijn 0/27 – 0,0% 0/17 – 0,0% 0/5 - 0,0% 0/5 - 0,0% 

Tabel 14: Aantal deelnemers per centrum dat verslechtering of zeer veel verslechtering ervoer door  CGT 

6.3.2.  Graduele oefentherapie 

In deze enquête volgden 55 van de 97 deelnemers GET: 36 uit een niet-universitair centrum, 14 uit een 

universitair centrum en 6 buiten een centrum. De patiënten binnen een centrum volgden significant 

meer oefentherapie dan de deelnemers buiten een centrum (p<0,001). De meerderheid van de 

deelnemers die niet in behandeling waren in een gespecialiseerd centrum volgden ooit oefentherapie. 

Dit was ook het geval voor de participanten uit de niet-universitaire centra en de universitaire centra. 

Deze resultaten waren niet significant verschillend tussen de groepen. (Tabel 15) 

 Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Algemeen 

Ooit GET 18/24 (75,0%) 38/47 (80,9%) 17/26 (65,4%) 73/97 (75,3%) 

Nu GET 14/24 (58,3%) 36/47 (76,6%) 6/26 (23,1%) 55/97 (56,7%) 

Tabel 15: GET vroeger en nu 

Het gemiddelde aantal individuele sessies per week was 1,16. Het gemiddelde aantal groepssessies per 

week was 0,84.  30 van de 56 patiënten (53,6%) die GET volgden, woonden geen groepssessies bij. 14 

deelnemers volgden geen individuele sessies (25,0%). Bij de patiënten buiten de centra volgde maar 1 

persoon groepssessies. (Tabel 16 en 17) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 56 14 36 6 

 Ontbrekend 41 10 11 20 

Gemiddeld  1,16 1,11 1,10 1,67 

Standaarddeviatie  1,18 0,68 1,37 0,82 

Minimum  0 0 0 1 

Maximum  7 3 7 3 

Tabel 16: Aantal individuele sessies GET (per week) 
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  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 56 14 36 6 

 Ontbrekend 41 10 11 20 

Gemiddeld  0,84 0,14 1,22 0,17 

Standaarddeviatie  0,99 0,36 1,02 0,41 

Minimum  0 0 0 0 

Maximum  3 1 3 1 

Tabel 17: Aantal groepssessies GET (per week) 

De deelnemers uit de universitaire centra volgden significant minder groepssessies dan de rest van de 

groep (p=0,002) en dan de deelnemers uit de niet-universitaire centra (p=0,001). Wanneer de 

deelnemers uit de niet-universitaire centra vergeleken werden met de rest van de groepen bleken zij 

significant meer groepssessies te volgen (p<0,001). 

De sessies duurden gemiddeld 61,91 minuten. De gemiddelde duur in een universitair centrum was 

maar 52,50 minuten, in een niet-universitair centrum was dat gemiddeld 64,00 minuten. Er werd geen 

significant verschil gezien tussen de verschillende groepen. (Tabel 18) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 55 14 35 6 

 Ontbrekend 42 10 12 20 

Gemiddeld  61,91 52,50 64,00 71,67 

Standaarddeviatie  25,87 19,69 26,81 30,61 

Minimum  20 20 30 30 

Maximum  120 90 120 120 

Tabel 18: Gemiddelde duur GET sessies (minuten) 

Uit de analyse bleek dat de deelnemers uit de universitaire centra op het moment van de enquête 

gemiddeld langer GET volgden (79,08 weken) dan de deelnemers uit een niet-universitair centrum 

(66,26 weken). Er bleek een grote spreiding te zijn, maar er waren geen significante verschillen. 

(Tabel 19) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 54 13 35 6 

 Ontbrekend 43 11 12 20 

Gemiddeld  86,44 79,08 66,26 219,83 

Standaarddeviatie  176,65 165,59 105,71 405,84 

Minimum  0 8 -2 11 

Maximum  1035 617 549 1035 

Tabel 19: Hoe lang volgen de deelnemers al GET (weken) 

 

Net als bij de CGT zat er een lange periode tussen het stellen van de diagnose en de start van de 

oefentherapie. Bij de hele groep duurde dit gemiddeld 77,87 weken. Bij de deelnemers uit de 

universitaire groep was dit veel korter dan bij de deelnemers uit de niet-universitaire centra (3,31 

weken t.o.v. 92,69 weken). Er waren echter geen significante verschillen. (Tabel 20) 
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  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 54 13 36 5 

 Ontbrekend 43 11 11 21 

Gemiddeld  77,87 3,31 92,69 165,40 

Mediaan  8,00 8,00 11,50 8,00 

Standaarddeviatie  191,00 218,23 147,80 346,24 

Minimum  -547 -547 -21 -8 

Maximum  784 504 560 784 

Tabel 20: Tijd tussen de diagnose en de start van GET (weken). 

 

Effect op de symptomen 

Uit de analyse bleek dat er geen significant verschil werd gezien wat betreft het effect op de 

symptomen tussen de verschillende groepen. De onderstaande tabellen geven de verbetering of 

verslechtering weer na het volgen van GET. (Tabel 21 en 22) 

 Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Verergering klachten 

na inspanning 

5/54 – 9,3% 2/14 – 14,3% 1/34 – 2,9% 2/6 – 33,3% 

Vermoeidheid 11/54 – 20,4% 4/14 – 28,6% 4/34 – 11,8% 3/6 – 50,0% 

Spierpijn 19/54 – 35,2% 5/14 – 35,7% 11/34 – 32,4% 3/6 – 16,7% 

Vermoeid opstaan 6/54 – 11,1% 1/14 – 7,1% 4/34 – 11,8% 1/6 – 16,7% 

Concentratiestoornissen 7/53 – 13,2% 1/14 – 7,1% 5/34 – 14,7% 1/5 – 20,0% 

Gewrichtspijn 14/54 – 25,9% 3/14 – 21,4% 8/34 – 23,5% 3/6 – 50,0% 

Hoofdpijn 8/54 – 14,8% 3/14 – 21,4% 3/34 – 8,8% 2/6 – 33,3% 

Keelpijn 5/54 – 9,3% 2/14 – 14,3% 2/34 – 5,9% 1/6 – 16,7% 

Gezwollen klieren 4/54 – 7,4% 2/14 – 14,3% 1/34 – 2,9% 1/6 – 16,7% 

Korte termijn 16/56 – 28,6% 4/14 – 28,6% 10/36 – 27,8% 2/6 – 33,3% 

Lange termijn 24/52 – 46,2% 5/13 – 38,5% 15/33 – 45,5% 4/6 – 66,7% 

Tabel 21: aantal deelnemers per centrum dat verbetering of zeer veel verbetering ervoer door  GET  

 Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Verergering klachten 

na inspanning 

12/54 – 22,2% 2/14 – 14,3% 9/34 – 26,5% 1/6 – 16,7% 

Vermoeidheid 5/54 – 10,4% 1/14 – 7,1% 4/34 – 11,8% 0/6 – 0,0% 

Spierpijn 12/54 – 22,2% 2/14 – 14,3% 10/34 – 29,4% 3/6 – 50,0% 

Vermoeid opstaan 9/54 – 16,7% 1/14 – 7,1% 8/34 – 23,5% 0/6 – 0,0% 

Concentratiestoornissen 2/53 – 3,8% 0/14 – 0,0% 2/34 – 5,9% 0/5 – 0,0% 

Gewrichtspijn 11/54 – 20,4% 2/14 – 14,3% 9/34 – 26,4% 0/6 – 0,0% 

Hoofdpijn 4/54 – 7,4% 1/14 – 7,1% 3/34 – 8,8% 0/6 – 0,0% 

Keelpijn 2/54 – 3,6% 0/14 – 0,0% 2/34 – 5,9% 0/6 – 0,0% 

Gezwollen klieren 3/54 – 5,6% 0/14 – 0,0% 3/34 – 8,8% 0/6 – 0,0% 

Korte termijn 14/56 – 26,3% 3/14 – 21,4% 9/36 – 25,0% 2/6 – 33,3% 

Lange termijn 1/52 – 1,9% 0/13 – 0,0% 1/33 – 3,0% 0/6 – 0,0% 

Tabel 22: aantal deelnemers per centrum dat verslechtering of zeer veel verslechtering ervoer door GET 

6.4.  Kosten van de behandelingen 

6.4.1.  Kosten CGT 

De gemiddelde totale kost voor CGT voor de hele groep was 128,74 euro per maand. Ook hier was er 

een grote spreiding. In een universitair centrum was de gemiddelde totale kost 153,68 euro per maand. 

In een niet-universitair centrum was dit 61,75 euro per maand. De deelnemers uit een centrum hadden 
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een significant hogere totale kostprijs per maand (p<0,001). De patiënten uit een universitair centrum 

hadden ook significant meer kosten vergeleken met de rest van de groep (p<0,001) en met de niet-

universitaire centra (p=0,009). (Tabel 23) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 27 20 2 5 

 Ontbrekend 70 4 45 21 

Gemiddeld  128,74 153,68 61,75 55,80 

Standaarddeviatie  84,65 81,67 39,95 50,03 

Minimum  5,00 120,00 33,50 5,00 

Maximum  500 500 90 134 

Tabel 23: Totale kost CGT (per maand, euro)  

Daarnaast werd er ook gekeken of de kosten gerecupereerd konden worden en waar. Opvallend was 

dat 14 van de 25 deelnemers die CGT volgden, hun kosten nergens konden recupereren. Bij de groep 

die CGT volgde in een gespecialiseerd centrum kon 50% zijn kosten recupereren. Bij de groep buiten 

de centra, kon maar 20% zijn kosten recupereren. De deelnemers die in behandeling waren in een 

gespecialiseerd centrum recupereerden hun kosten vooral bij de mutualiteit (66,7%) en hun 

hospitalisatieverzekering (22,2%).  

De deelnemers uit de universitaire centra konden hun kosten nog minder recupereren: 37,5% van de 

deelnemers kreeg een deel van zijn behandelingskosten terug. Deze deelnemers recupereerden 

allemaal hun kosten via de mutualiteit (100%). Deze resultaten zijn gebaseerd op 10 gegevens, 14 

deelnemers uit de universitaire centra vulden hier geen gegevens in. Na het recupereren van de kosten 

voor de behandeling, moesten de deelnemers gemiddeld nog 59,32 euro per maand betalen. Er was 

geen significant verschil tussen de groepen. (Tabel 24) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 17 10 2 5 

 Ontbrekend 80 14 45 21 

Gemiddeld  59,20 79,05 21,50 35,00 

Standaarddeviatie  121,69 157,93 9,19 24,49 

Minimum  2 2 15 5 

Maximum  500 500 28 60 

Tabel 24: Eigen kost CGT (per maand, euro) 

6.4.2.  Kosten GET 

De gemiddelde totale kost voor de hele groep was 125,88 euro per maand. Opnieuw was de spreiding 

groot. De gemiddelde totale kost bij de universitaire centra was lager dan de kosten in de niet-

universitaire centra (102,09 euro t.o.v. 125,09 euro). (Tabel 25) 
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  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 33 12 15 6 

 Ontbrekend 64 12 32 20 

Gemiddeld  125,88 102,09 125,09 175,43 

Standaarddeviatie  78,17 54,80 65,48 127,25 

Minimum  20,00 44,30 50,00 20,00 

Maximum  370,00 265,80 277,20 370,00 

Tabel 25: Totale kost GET (per maand, euro)  

40 van de 49 deelnemers die GET volgden (81,6%), konden deze kosten recupereren. De deelnemers 

uit de gespecialiseerde centra recupereerden deze vooral via de mutualiteit (91,2%). 9 van de 12 

deelnemers uit de universitaire centra recupereerden hun kosten bij de mutualiteit. De andere 3 konden 

hun uitgaven niet terugkrijgen. Na het recupereren van deze kosten moesten de deelnemers gemiddeld 

nog 44,03 euro per maand betalen. Ook het bedrag dat de deelnemers zelf moesten betalen, lag lager in 

de universitaire centra dan in de niet-universitaire centra (34,46 t.o.v. 48,07). (Tabel 26) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 34 13 16 5 

 Ontbrekend 63 11 31 21 

Gemiddeld  44,03 34,46 48,07 56,00 

Standaarddeviatie  31,04 18,78 35,41 40,60 

Minimum  0 14 0 20 

Maximum  145,85 84,00 145,85 100,00 

Tabel 26: Eigen kost GET (per maand, euro) 

6.5.  Gezondheidsconsumptie 
66 van de 97 deelnemers gebruikten minstens 1 geneesmiddel per dag (68%). 15 deelnemers 

gebruikten minstens 5 geneesmiddelen per dag (15%). Gemiddeld gebruikten de deelnemers 2,33 

geneesmiddelen per dag. Hier werd er een grote spreiding gezien: minimum 0 per dag en maximum 10 

per dag. Uit de gezondheidsenquête bleek dat 51% van de Vlamingen dagelijks een voorgeschreven 

geneesmiddel gebruikt, met een gemiddelde van 1,1 verschillende geneesmiddelen per dag. 8% van de 

Vlamingen gebruikte minstens 5 geneesmiddelen per dag. (Tabel 27) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 96 24 47 26 

 Ontbrekend 1 0 0 0 

Gemiddeld  2,33 1,54 2,38 2,88 

Standaarddeviatie  2,55 2,13 2,44 2,98 

Minimum  0 0 0 0 

Maximum  10 9 9 10 

Tabel 27: Aantal geneesmiddelen (per dag) 

 

Er werd ook nagevraagd hoeveel patiënten pijnmedicatie gebruikten. Van de 97 deelnemers 

gebruikten er 39 minstens 1 soort pijnmedicatie per dag (40%). Gemiddeld werden door de 

deelnemers uit deze enquête 0,70 pijnmedicaties per dag gebruikt. De cijfers uit de 
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gezondheidsenquête lagen beduidend lager voor Vlaanderen: 4,7% gebruikte NSAID’s en 4,3% 

gebruikte pijnstillers. (Tabel 28) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 94 24 44 26 

 Ontbrekend 3 0 3 0 

Gemiddeld  0,70 0,58 0,75 0,73 

Standaarddeviatie  0,95 0,88 0,99 0,96 

Minimum  0 0 0 0 

Maximum  3 3 3 3 

Tabel 28: Aantal pijnmedicatie (per dag)  

Daarnaast werd het gebruik van psychofarmaca onderzocht. 50 deelnemers gebruikten 1 of meerdere 

geneesmiddelen uit deze categorie (52%). Tijdens de gezondheidsenquête werden lagere aantallen 

bekomen: 4,4% gebruikte antidepressiva, 3,5% anxiolytica, 2,9% hypnotica en 1,3% antipsychotica. 

Gemiddeld gebruikten de deelnemers uit deze enquête 0,95 psychofarmaca per dag. (Tabel 29) Er 

waren geen significante verschillen tussen de verschillende groepen voor wat betreft de consumptie 

van geneesmiddelen. 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 94 24 44 26 

 Ontbrekend 3 0 3 0 

Gemiddeld  0,95 0,58 1,27 0,73 

Standaarddeviatie  1,20 0,65 1,44 1,04 

Minimum  0 0 0 0 

Maximum  5 2 5 4 

Tabel 29: Aantal psychofarmaca (per dag)  

Naast het gebruik van de klassieke geneesmiddelen werd het gebruik van voedingssupplementen en 

alternatieve geneesmiddelen nagevraagd. Van de 94 deelnemers gebruikten er 66 supplementen 

(70%). Het gemiddeld aantal supplementen per dag was 2,31. Opnieuw viel er een grote spreiding op 

te merken: minimum 0, maximum 13. De groep buiten de centra gebruikte significant meer 

supplementen dan de patiënten binnen de centra (p<0,001). Bovendien bleken de deelnemers uit een 

niet-universitair centrum significant minder supplementen te gebruiken dan de rest van de groep 

p=0,001) maar niet minder dan de patiënten uit de universitaire centra. (Tabel 30, figuur 7)  

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 94 23 45 26 

 Ontbrekend 3 1 2 0 

Gemiddeld  2,31 1,74 1,44 4,31 

 Standaarddeviatie  2,60 1,54 1,97 3,21 

Minimum  0 0 0 0 

Maximum  13 5 10 13 

Tabel 30: Aantal supplementen (laatste maand) 
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Figuur 7: Aantal supplementen (laatste maand) van de deelnemers binnen of buiten een gespecialiseerd centrum 

De deelnemers aan deze enquête raadpleegden gemiddeld 1,79 keer een huisarts gedurende de 2 

maanden voorafgaand aan deze enquête. Van alle deelnemers aan deze enquête raadpleegde 73% 

minstens 1 keer een huisarts. 80% van de Vlaamse deelnemers aan de gezondheidsenquête 

raadpleegde een huisarts het voorbije jaar. Gemiddeld waren dat 4,7 raadplegingen per jaar. Er werden 

geen significante resultaten bekomen tussen de verschillende groepen. (Tabel 31) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 94 24 44 26 

 Ontbrekend 3 0 3 0 

Gemiddeld  1,79 1,71 1,93 1,62 

Standaarddeviatie  1,61 1,49 1,69 1,61 

Minimum  0 0 0 0 

Maximum  8 5 8 6 

Tabel 31: Aantal huisartsbezoeken (laatste 2 maanden) 

 

Het gemiddeld aantal bezoeken aan een specialist lag lager dan aan een huisarts: 1,13 per 2 maanden. 

Van alle deelnemers aan deze enquête bezochten er 59 de laatste 2 maanden een specialist (63,4%). 

Van alle Vlamingen ging 46% op consultatie bij een specialist het laatste jaar, met een gemiddelde van 

1,9 consultaties. De deelnemers uit de universitaire centra consulteerden een specialist significant 

minder dan de andere deelnemers (p=0,042) en dan de deelnemers uit de niet-universitaire centra 

(p=0,035). (Tabel 32, figuur 8 en 9) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 93 23 44 26 

 Ontbrekend 4 1 3 0 

Gemiddeld  1,13 0,70 1,36 1,12 

Standaarddeviatie  1,28 0,93 1,45 1,18 

Minimum  0 0 0 0 

Maximum  7 3 7 4 

Tabel 32: Aantal contacten met specialisten (laatste 2 maanden) 
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Figuur 8: Aantal contacten met een specialist van de 

deelnemers binnen of buiten een universitair centrum 

(laatste 2 maanden)

Figuur 9: Aantal contacten met een specialist van de 

deelnemers per type gespecialiseerde centrum (laatste 2 

maanden)

 

29 deelnemers hadden de 2 maanden voorafgaand aan de enquête een psycholoog of psychiater 

geraadpleegd (31,5%). Het gemiddelde voor de hele groep was 0,70 raadplegingen. De deelnemers uit 

de centra consulteerden vaker een psycholoog of psychiater dan diegenen buiten de centra (p=0,010). 

De patiënten uit de niet-universitiare centra consulteerden vaker een psycholoog of psychiater dan de 

rest van de groep (p=0,001) en dan de patiënten uit de universitaire centra (p=0,035).Van alle Vlaamse 

deelnemers aan de gezondheidsenquête raadpleegde 2,2% een psychiater of neuroloog het laatste jaar. 

Daarnaast had 3,4% een beroep gedaan op een psycholoog of psychotherapeut. (Tabel 33) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 92 24 42 26 

 Ontbrekend 5 0 5 0 

Gemiddeld  0,70 0,38 1,21 0,15 

Standaarddeviatie  1,94 0,82 2,70 0,46 

Minimum  0 0 0 0 

Maximum  16 3 16 2 

Tabel 33: Aantal contacten met psychiater/psycholoog (laatste 2 maanden) 

 

6 deelnemers aan deze enquête hebben de laatste 2 maanden contact gehad met een bedrijfsarts 

(6,4%). Er werd geen significant verschil opgemerkt tussen de verschillende groepen. 

16 patiënten volgden een behandeling bij een kinesist buiten hun behandeling in een centrum (16,8%). 

Het gemiddeld aantal consultaties was 1,52 de laatste 2 maanden. Opnieuw was er geen significant 

verschil tussen de groepen. Uit de gezondheidsenquête bleek dat 15% van de Vlamingen een kinesist 

bezocht het laatste jaar. (Tabel 34) 
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  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 95 24 45 26 

 Ontbrekend 2 0 2 0 

Gemiddeld  1,52 0,79 2,18 1,04 

Standaarddeviatie  4,32 2,55 5,53 2,95 

Minimum  0 0 0 0 

Maximum  25 10 25 10 

Tabel 34: Aantal contacten met een kinesist (laatste 2 maanden) 
 

Daarnaast werden ook de contacten met logopedist, ergotherapeut, manueel therapeut en chiropractor 

nagevraagd. 1 deelnemer aan deze enquête had contact met een logopedist (1,1%), 4 deelnemers 

gingen bij een ergotherapeut (4,2%) en 8 bij een manueel therapeut (8,4%). Het aantal sessies bij een 

manueel therapeut varieerde van 1 per 2 maanden tot 8 per 2 maanden. Naast een manueel therapeut 

werd er door 7 deelnemers ook een chiropractor bezocht (7,4%). Daarnaast hadden 3 deelnemers nog 

contact met een andere hulpverlener. De patiënten uit de niet-universitaire centra hadden significant 

meer contacten met een ergotherapeut en minder met een chiropractor dan de rest van de groep 

(p=0,032 en p=0,010). De cijfers uit de gezondheidsenquête lagen ongeveer in dezelfde grootteorde 

voor wat betreft het bezoek aan een logopedist 1,5%. De cijfers voor het aantal bezoeken aan de 

andere gezondheidswerkers lag lager bij de Vlamingen uit de gezondheidsenquête: ergotherapeut 

1,1%, manueel therapeut 1,5% en chiropractor 2,5%.  

Als laatste werden de contacten met de alternatieve geneeswijzen bevraagd. 24 van de deelnemers aan 

deze enquête deden de laatste 2 maanden een beroep op een alternatieve geneesheer (25%). Het aantal 

consultaties schommelde tussen 1 en 12, met een gemiddelde van 1. Uit de gezondheidsenquête bleek 

dat 11% van de Vlamingen een beroep had gedaan op een alternatieve geneesheer gedurende het 

voorbije jaar. (Tabel 35) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 96 24 46 26 

 Ontbrekend 1 0 1 0 

Gemiddeld  1,00 1,04 0,74 1,42 

Standaarddeviatie  2,35 2,87 1,60 2,91 

Minimum  0 0 0 0 

Maximum  12 12 8 9 

Tabel 35: Aantal contacten met alternatieve geneeswijzen (laatste 2 maand) 

Van alle deelnemers aan deze enquête waren er 10 die de laatste 2 maanden opgenomen werden in het 

ziekenhuis omwille van CVS (10,4%). 4 waren in behandeling in een niet-universitair centrum, 3 in 

een universitair centrum en 3 waren niet in behandeling in een centrum. 11 procent van de Vlaamse 

deelnemers aan de gezondheidsenquête was de laatste 2 maanden opgenomen in het ziekenhuis. 
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6.6.  Werksituatie 
Vóór het stellen van de diagnose CVS waren 64 deelnemers voltijds aan het werk (66,7%) en 21 

deeltijds (21,9%). Er waren slechts 4 deelnemers in ziekteverlof voordat de diagnose gesteld werd 

(4,2%). Er werd geen statistisch significant verschil bekomen tussen de verschillende groepen. 

De meerderheid van de deelnemers aan de enquête heeft zijn werksituatie moeten wijzigen wegens de 

symptomen van CVS. 25 van de 95 deelnemers verminderde het aantal gepresteerde uren (26,3%). De 

grote meerderheid stopte volledig met werken (53,7%). Slechts 19 van de 95 patiënten werkte nog 

voltijds (20,0%). Er werd geen significant verschil opgemerkt tussen de groepen. 

Op het moment van de afname van de enquête waren er 59 van de 95 deelnemers in langdurig 

ziekteverlof (62,1%) en 9 deelnemers waren in kortdurend ziekteverlof (9,5%). De gemiddelde duur 

van het ziekteverlof was 190 weken (3 jaar en 8 maanden). De deelnemers uit de gespecialiseerde 

centra waren significant minder lang in ziekteverlof dan de patiënten buiten de centra (p=0,004). 

Slechts 3 deelnemers waren in beroepsloopbaanonderbreking (3,1%). Zij volgden allemaal een 

behandeling in een niet-universitair centrum. (Tabel 36, figuur 10)  

 

Figuur 10: Duur van het ziekteverlof van de deelnemers binnen of buiten een gespecialiseerd centrum(weken) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 67 17 34 16 

 Ontbrekend 30 7 13 9 

Gemiddeld  190,16 152,29 133,35 351,13 

Standaarddeviatie  222,00 213,66 147,13 289,74 

Minimum  2 2 2 13 

Maximum  983 774 562 983 

Tabel 36: Duur van het ziekteverlof (weken) 

6.7.  Levenskwaliteit - SF36 

De gemiddelde score op de SF36 was voor de hele groep 34,42 op 100. Het gemiddelde voor de groep 

uit de universitaire centra lag hoger dan de niet-universitaire centra en dan de deelnemers buiten de 

centra. Uit de analyse bleek dat de deelnemers uit de universitaire centra significant beter scoorden 
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dan diegenen die niet in behandeling waren in een universitair centrum (p=0,009) en ook dan de 

patiënten uit de niet-universitaire centra (p=0,037). (Tabel 37, figuur 11)  

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 93 24 44 25 

 Ontbrekend 4 0 3 1 

Gemiddeld  34,42 39,58 33,68 30,76 

Standaarddeviatie  12,83 9,64 14,75 10,51 

Minimum  9 18 9 11 

Maximum  73 59 73 51 

Tabel 37: SF36 score 

Het gemiddelde voor de deelscore fysiek functioneren was 23,84. Opnieuw scoorde de groep uit de 

universitaire centra hier beter op dan de rest. De deelnemers uit de centra scoorden hoger dan de 

deelnemers buiten de centra (p=0,035). (Tabel 38, figuur 12) 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 96 24 46 26 

 Ontbrekend 1 0 1 0 

Gemiddeld  23,84 26,75 24,5 20,00 

Standaarddeviatie  10,74 10,01 11,85 8,30 

Minimum  6 9 6 6 

Maximum  65 54 65 39 

Tabel 38: Fysiek functioneren – SF36 

Figuur 11: Totale score SF36 van de deelnemers per type 

gespecialiseerd centrum 
Figuur 12: Deelscore fysiek functioneren van de 

deelnemers binnen of buiten een gespecialiseerd centrum 

Wat betreft de deelscore mentaal functioneren werd opnieuw dezelfde trend vastgesteld: de patiënten 

uit de universitaire centra scoorden beter dan de rest. En de deelnemers buiten de centra hadden de 

laagste score. Het gemiddelde voor de hele groep was 42,81. De deelnemers uit de universitaire centra 

scoorden significant beter dan de rest (p=0,005). Net als bij de globale SF36 score, scoorden de 

deelnemers uit de universitaire centra significant hoger dan de deelnemers uit de niet-universitaire 

centra (p=0,041). (Tabel 39, figuur 13 en 14)  
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Figuur 13: Deelscore mentaal functioneren van de 

deelnemers per type gespecialiseerd centrum 
Figuur 14: Deelscore mentaal functioneren van de 

deelnemers binnen of buiten een universitair centrum 

 

  Algemeen Universitair 

centrum 

Gespecialiseerd 

centrum – niet 

universitair 

Niet in een 

gespecialiseerd 

centrum 

Aantal Geldig 93 24 44 25 

 Ontbrekend 4 0 3 1 

Gemiddeld  42,81 51,04 40,93 38,20 

Standaarddeviatie  16,67 12,76 18,67 13,76 

Minimum  9 13 9 13 

Maximum  76 66 76 64 

Tabel 39: Mentaal functioneren – SF36 

Er werden nog verdere analyses gedaan met de SF36-scores. Daaruit bleek dat de deelnemers die op 

het moment van de enquête CGT volgden, geen significant betere score hadden. Hetzelfde resultaat 

werd er gezien bij de deelnemers die GET volgden, vergeleken met diegenen die het niet volgden.  

7. Discussie 

7.1. Algemeen 
Tijdens deze studie werd een vragenlijst afgenomen bij in totaal 97 patiënten met CVS, verdeeld over 

universitaire centra en niet-universitaire centra. Daarnaast waren er nog deelnemers die niet in 

behandeling waren in een gespecialiseerd centrum. Een eerste opvallende vaststelling was dat de tijd 

tussen de diagnose en de start van de therapie lang was. Bij de volledige groep was dat gemiddeld 90 

weken. 50% van de deelnemers uit een universitair centrum was binnen de 11 weken in behandeling, 

in een niet-universitair centrum was dat binnen de 22,5 weken. 

 Omdat de meeste centra CGT aanbieden onder de vorm van groepssessies, moeten er 

voldoende deelnemers zijn om een groep te laten starten. Wanneer er echter wachtlijsten zijn 

voor deze behandeling, moeten die in de mate van het mogelijke zo kort mogelijk gehouden 

worden. 
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 De grote latentie bij sommige deelnemers kan echter ook veroorzaakt worden door 

persoonlijke factoren: sommige deelnemers zijn niet onmiddellijk bereid om de aangeboden 

behandeling te starten in een centrum. De focus van de behandeling in deze centra ligt op 

CGT en GET. Het volgen van CGT is soms moeilijk te aanvaarden. Een duidelijke uitleg over 

het nut en doel van deze therapie kan aan deze weerstand tegemoet komen.  

 Het is nochtans belangrijk om snel de diagnose te stellen en om snel een behandeling te 

starten. Uit de literatuur bleek namelijk dat patiënten met een minder lange ziekteduur betere 

resultaten vertoonden na het volgen van GET (37).  

7.1.1. Symptomen 

Er waren weinig noemenswaardige verschillen tussen de deelnemers wat betreft de ernst van de 

symptomen en de duur van de symptomen. Van verergering van de klachten na inspanning, 

vermoeidheid en concentratiestoornissen hadden de deelnemers het meest last. Samen met de andere 

symptomen zijn zij verantwoordelijk voor een grote negatieve impact op de levenskwaliteit. De 

deelnemers die CGT volgden, bleken significant minder dagen last te hebben van vermoeidheid. De 

ernst was echter niet significant verschillend. Tijdens het literatuuronderzoek werd vooral het effect 

van de behandelingen op de vermoeidheid uitgebreid onderzocht. Vermoeidheid is echter een 

subjectieve parameter die op basis van verschillende vragenlijsten werd onderzocht. Op die manier is 

het moeilijk om de verschillende uitkomsten van de studies met elkaar te vergelijken en te 

interpreteren. Het symptoom vermoeid opstaan werd niet onderzocht, ondanks de zware last die het 

betekent voor CVS-patiënten. Ook de andere symptomen werden maar beperkt onderzocht. Tijdens de 

meeste studies lag het accent vaak op het lichamelijk functioneren en de conditie. 

7.2. CGT 

7.2.1.  Algemeen 

Cognitieve gedragstherapie wordt in principe eenmalig gegeven aan CVS-patiënten. 29 deelnemers 

aan deze enquête volgden CGT. Uit verdere navraag bleek eveneens dat 38 deelnemers (39,2%) 

vroeger CGT gevolgd hebben. Tijdens de verwerking van de enquête bleek er een overlapping te zijn 

tussen de deelnemers die op het moment van afname CGT volgden en de deelnemers die ooit CGT 

gevolgd hebben. Doordat CGT eenmalig gegeven wordt, kan deze overlapping in principe niet. 

Wanneer dit weggewerkt werd, hebben 67 deelnemers (69,1%) CGT gevolgd of zijn er mee bezig. 

Aangezien CGT een aanpak is die momenteel door veel artsen als de standaard beschouwd wordt, is 

dit een relatief laag percentage. De cijfers van de deelnemers uit de universitaire centra (95,8%) liggen 

merkelijk hoger dan de deelnemers uit de niet-universitaire centra (61,7%) en dan de deelnemers 

buiten een centrum (57,7%). In principe zou elke patiënt uit een universitair of niet-universitair 

ziekenhuis dat de huidige standaarden volgt, CGT moeten volgen of gevolgd hebben. 
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 Aan de hand van deze resultaten bleek dat CGT meer gevolgd wordt in universitaire centra 

dan in andere centra. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat een deel van de deelnemers nog 

op de wachtlijst stond.  

7.2.2.  Sessies 

CGT kan in groep gegeven worden of individueel. De meeste deelnemers volgden CGT in groep. Er 

was echter een grote spreiding tussen het aantal sessies per week: de deelnemers uit de universitaire 

centra volgden gemiddeld 1 sessie om de 2 weken terwijl de deelnemers uit de niet-universitaire centra 

gemiddeld 1 sessie per week volgden. Dit verschil in aantal sessies per week weerspiegelde zich ook 

in de duur van de sessies: de deelnemers uit de universitaire centra volgden sessies tussen 120 en 150 

minuten, de deelnemers uit de niet-universitaire centra volgden sessies tussen 30 en 60 minuten. Over 

2 weken bekeken, namen de deelnemers ongeveer even lang deel aan CGT.  

 Elke aanpak heeft voor- en nadelen voor de patiënten. Meerdere korte sessies per week 

kunnen zeer vermoeiend zijn omdat de patiënt telkens de verplaatsing moet maken naar het 

ziekenhuis. Wanneer deze sessies maar om de 2 weken plaatsvinden, moet deze verplaatsing 

niet zo frequent gemaakt worden. Het is evenwel niet vanzelfsprekend om 120 tot 150 

minuten aan een stuk geconcentreerd en alert te blijven, vooral bij CVS-patiënten waarbij één 

van de kernsymptomen concentratiestoornissen zijn: 64% van de deelnemers had er ernstig tot 

zeer ernstig last van.  

7.2.3.  Duur 

De deelnemers die op het moment van de enquête buiten een centrum CGT volgden, deden dit aan de 

hand van individuele sessies. Deze deelnemers volgden echter al lange tijd CGT: gemiddeld 83 weken. 

Ook de deelnemers uit de niet-universitaire centra volgden dit al lang: gemiddeld 58 weken  

 Uit de literatuurstudies bleek dat CGT gemiddeld 8 tot 16 sessies duurde waardoor op basis 

van deze enquête niet meer van een eenmalige lessenreeks kan gesproken worden. 

7.2.4.  Effecten 

Ondanks de verschillende aanpak in de centra, bleken er geen significante verschillen te zijn tussen de 

deelnemers. Gemiddeld genomen gingen de deelnemers erop vooruit, vooral in de groep van de 

universitaire centra. Maar ook daar is amper de helft verbeterd. Weinig deelnemers verslechterden 

onder CGT. Er moet ook opgemerkt worden dat deze vragen slechts door een beperkt aantal 

deelnemers werden ingevuld. Bovendien hebben de deelnemers die net klaar waren met de therapie 

deze vragenlijst niet ingevuld. Op die manier is het moeilijk om het effect van de totale behandeling in 

te schatten en om veralgemeende conclusies te trekken.  

Deze bevindingen lagen wel in de lijn van de resultaten uit het literatuuronderzoek. Onder andere bij 

het onderzoek van Prins et al. en O’Dowd et al. verbeterde de vermoeidheid (19;20). Tijdens de studie 

van Prins et al. verbeterden de lichamelijke symptomen ook (20). Er waren echter ook studies die geen 
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significante verbetering vonden van de vermoeidheid na het volgen van CGT (23;25;27;28;30). Maar 

aan de andere kant vonden ze ook geen significante achteruitgang. Dit laatste is ook de vaststelling 

van deze enquête.  

Uit de literatuurstudie bleek ook dat het fysiek functioneren er niet op vooruitging door het volgen van 

CGT (19;27-29). Volgens de studie van O’Dowd et al. werden de effecten die bekomen werden door 

het volgen van CGT, behouden na 12 maanden maar zonder extra vooruitgang (19). Dezelfde 

resultaten werden bekomen tijdens de langetermijnstudie van Deale et al.: na 5 jaar toonden de 

deelnemers die CGT volgden de meeste vooruitgang (28). Maar deze vooruitgang werd vooral 

gemaakt tijdens en vlak na het volgen van CGT. Er werd bij weinig patiënten genezing bekomen. Er 

werd echter wel een symptoomcontrole verkregen en een daling van de exacerbaties (34). Dit werd 

niet onderzocht tijdens deze enquête. Uit deze studies bleek dat langdurige CGT, zoals een aantal 

deelnemers uit de niet-universitaire centra en buiten de centra volgen, geen additioneel effect heeft op 

de symptomen. Bazelmans et al. concludeerden uit hun onderzoek dat de meeste vooruitgang gemaakt 

werd bij de deelnemers die het minst ziek waren (25). Bovendien is het mogelijk dat deze groep 

voldoende heeft aan een minimaal aantal sessies (26).  

 Het aanbieden van een minimaal aantal CGT-sessies kan een mogelijke oplossing zijn om de 

wachttijden in de centra te verkleinen. Maar doordat er dan groepen zijn van verschillende 

niveaus, is het moeilijker om een passend programma op te stellen.  

 Door het volgen van langdurige CGT worden geen extra resultaten bekomen.  

7.2.5.  Setting van de behandeling 

Wat betreft de setting van de behandeling bleek uit de studies dat huisartsen minder goed geplaatst 

waren om de volledige behandeling van CVS-patiënten op zich te nemen (23;24). De patiënten die 

CGT volgden bij een huisarts, hadden mindere resultaten dan diegenen die ze volgden in het kader van 

een RCT. Wanneer de therapie niet in het kader van een RCT gegeven wordt, kunnen de richtlijnen 

aangepast worden door de arts volgens zijn eigen kennis en goeddunken. Tijdens een RCT is dit niet 

mogelijk. De resultaten voor counseling door huisartsen zijn wel beter (24).  

 Hieruit blijkt dat het belangrijk is om een stappenplan op te stellen waarop alle hulpverleners 

zich kunnen baseren. Op die manier ontstaat er meer homogeniteit tussen de verschillende 

centra en de behandelende artsen. Uiteraard zullen er nog altijd verschillen blijven.  

 Huisartsen zijn vertrouwd met counseling. Het is belangrijk dat de patiënten een 

vertrouwenspersoon hebben die samen met hen een individueel behandelingsplan uitstippelt 

dat het meest uitzicht biedt op een verbetering van hun situatie. 

  



 

Céline Van Gutte Onderzoek naar de huidige behandelingspatronen voor CVS  46 

7.3. GET 

7.3.1.  Algemeen 

CGT werd in de deelnemende centra vaak gecombineerd met GET. Na de beëindiging van de CGT 

lessenreeks wordt GET verder gegeven. 55 deelnemers (56,7%) volgden op het moment van de 

enquête GET. Het was opmerkelijk dat 6 deelnemers uit de universitaire centra enkel CGT volgden, 

niet gecombineerd met GET, evenals 11 deelnemers uit de niet-universitaire centra. In principe wordt 

er ook zo snel mogelijk gestart met GET in de universitaire centra. De deelnemers buiten de centra 

volgden ook significant minder GET, net als de CGT. 

 Op basis van de richtlijnen zou GET in de niet-universitaire centra ook een belangrijk 

onderdeel moeten zijn van de behandeling.  

De beperkte wachttijd bevestigt dat men snel start met GET. Van alle deelnemers die op het moment 

van de enquête GET volgden, kon 50% binnen de 8 weken na de diagnose een oefentherapie starten. 

Deze wachttijd was merkelijk minder lang dan de wachttijd voor het starten van CGT.  

 Doordat CGT voornamelijk in groep gegeven wordt en GET individueel, is het makkelijker 

om te starten met GET. Bovendien zijn er meer hulpverleners opgeleid om een 

oefeningensessie te begeleiden dan om CGT-sessies te geven. 

7.3.2.  Uitstel van behandeling 

Uit de literatuur bleek reeds dat een uitstel van de behandeling een negatieve invloed had op de 

resultaten (37). Omdat de meeste deelnemers op relatief korte termijn hun oefeningensessies konden 

aanvangen, was deze invloed beperkt. Uiteraard waren er deelnemers die langer moesten wachten.  

 Dit kan verschillende oorzaken hebben: een lange wachtlijst, de deelnemers voelden er eerst 

niets voor om deze behandeling te volgen of hun fysieke toestand was er op dat moment te 

slecht aan toe om GET te starten.  

7.3.3.  Effecten 

26,3% van de deelnemers rapporteerde een achteruitgang op korte termijn en 1,9% rapporteerde een 

achteruitgang op lange termijn. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de literatuurstudie van Nijs et 

al.: na het volgen van de GET werd er gedurende korte tijd een achteruitgang van de symptomen 

gezien (41). Maar deze achteruitgang zette zich niet door: op langere termijn was er een status-quo of 

een verbetering. Wat wel opvallend was aan deze enquête, was het feit dat de deelnemers uit de niet-

universitaire centra veel meer verslechtering van hun symptomen ervoeren na het volgen van GET dan 

de deelnemers uit de universitaire centra of de deelnemers buiten de centra. Dit was zo voor: 

vermoeidheid, hoofdpijn, gezwollen klieren, spierpijn, gewrichtspijn, vermoeid opstaan en verergering 

van de symptomen na inspanning.  
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 Het is mogelijk dat de behandeling in deze centra intensiever is. Maar deze verslechtering van 

de symptomen veroorzaakte geen achteruitgang van de algemene toestand op korte termijn of 

op lange termijn.  

Tijdens de literatuurstudies werd het effect op de vermoeidheid uitgebreid onderzocht. Tijdens alle 

studies verbeterde de vermoeidheid significant (35-40). Deze verbeteringen vonden plaats in het kader 

van een RCT. De patiënten doorlopen eerst een uitgebreide selectie voor ze mogen deelnemen aan de 

studie. Dit was niet het geval in deze enquête.  

Voornamelijk de spierpijn, gewrichtspijn en verergering van de symptomen na inspanning vertoonden 

een verslechtering na het volgen van GET. Door het volgen van deze therapie wordt er getracht de 

deconditionering van de spieren tegen te gaan. Wanneer de spieren na een tijd van inactiviteit opnieuw 

getraind worden, kan dit inderdaad gepaard gaan met pijnlijke, stramme spieren en pijnlijke 

gewrichten. Ondanks deze verslechtering bleek het algemene effect op korte en lange termijn toch 

positief te zijn.  

 Het is belangrijk om de intensiteit en de duur van de oefeningen aan te passen aan de 

individuele mogelijkheden van elke patiënt. Op die manier is de tijdelijke verergering van de 

symptomen te wijten aan de training en niet aan overbelasting. In de literatuur wordt een 

gelijkaardige aanpak beschreven als “pacing”: op basis van de individuele mogelijkheden een 

gepast programma opstellen. Uit het literatuuronderzoek bleek dat enkel pacing geen 

significant positieve resultaten kon voorleggen (40), maar deze principes worden momenteel 

ook toegepast in het opstellen van de trainingsschema’s.  

Dit bleek ook uit de heterogeniteit van het aantal sessies en de duur van de sessies. Het aantal 

individuele sessies varieerde van 0 tot 7 per week, het aantal groepssessies van 0 tot 3 per week. Uit de 

enquête bleek dat de deelnemers uit de universitaire centra en de deelnemers buiten de centra 

voornamelijk individuele sessies volgden en de deelnemers uit de niet-universitaire centra 

voornamelijk groepssessies. Het is opmerkelijk dat er zo een verschil zit tussen de verschillende 

centra. Iedereen heeft in principe een eigen individueel programma, maar deze programma’s worden 

waarschijnlijk in groep uitgevoerd. In tegenstelling tot de duur van CGT ligt de duur van de GET-

sessies in alle centra in dezelfde lijn. De deelnemers trainden gemiddeld een uur per sessie. De 

spreiding was hier echt opnieuw opvallend: minimum 20 minuten en maximum 120 minuten. Een 

aantal deelnemers volgde op het moment van de enquête al zeer lang GET. Vermoedelijk was dit geen 

doorgedreven behandeling, maar eerder een onderhoudstherapie. Er zijn geen concrete aanwijzingen 

in de literatuur te vinden over de duur van een behandeling. Deze moet voornamelijk aangepast 

worden aan de patiënt. 

Naast de duur en het aantal sessies is ook het soort oefeningen belangrijk. Uit het onderzoek van Jason 

et al. bleek dat het volgen van anaërobe oefeningen niet voor een vooruitgang van de deelnemers 

zorgde (30). De veel beperktere studie van Saggini et al. toonde wel een positief effect aan bij het 
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uitvoeren van aërobe oefeningen (46). Het is voor de patiënten belangrijk om niet over hun anaërobe 

drempel te gaan, deze oefeningen zijn te zwaar. Het soort oefeningen dat een patiënt uitvoert, is ook 

afhankelijk van zijn persoonlijke voorkeur en de beschikbaarheid in de oefenzalen. Een groot nadeel 

aan deze behandeling is dat patiënten die zwaar ziek of bedlegerig zijn deze oefentherapie niet 

aankunnen. Voor hen is een andere, meer aangepaste aanpak nodig.  

7.4.  Combinatie CGT en GET 

Tijdens deze enquête werden over GET en CGT apart vragen gesteld. Er werd niet naar de effecten 

van de combinatie gepeild. Enerzijds is het niet mogelijk om zo de effecten van een gecombineerde 

behandeling te definiëren. Anderzijds kan het effect van de ene behandeling toegeschreven worden 

aan de andere aangezien een deel van de deelnemers een combinatie volgde. De resultaten uit het 

literatuuronderzoek zijn wisselend wat betreft deze gecombineerde aanpak. Cox en Pardaens et al. 

vonden positieve resultaten voor deze aanpak (42;43). Wanneer er echter een RCT werd gevoerd, 

werden deze positieve resultaten niet herhaald (44). Integendeel, er werd een achteruitgang vastgesteld 

bij de patiënten.  

 Verder uitgebreid onderzoek is nodig naar deze combinatie aangezien dit een 

behandelingsmethode is die in vele centra wordt toegepast. 

7.5.  Levenskwaliteit 
Wanneer de scores van de SF36 vergeleken werden, lagen die significant hoger bij de deelnemers uit 

de universitaire centra. Ook de deelscore mentaal functioneren lag significant hoger. De resultaten 

voor de deelscore fysiek functioneren lagen hoger, maar ze waren niet significant verschillend. Deze 

scores variëren sterk tussen de verschillende deelnemers. Wanneer de scores van de CVS-patiënten uit 

deze enquête vergeleken werden met de score van een gemiddelde Britse populatie bleken ze toch een 

pak lager te liggen (98). De score voor fysiek functioneren lag in de Britse populatie tussen de 81 en 

89,6 op 100. Bij de CVS-patiënten uit deze enquête was dat gemiddeld 23,84 (SD 10,74). Het mentaal 

functioneren lag in de controlepopulatie tussen 73,8 en 76,6 op 100. Dit is opnieuw een stuk hoger dan 

de 42,81 (SD 16,67) gemiddeld uit deze enquête. De gemiddelde totale score op de SF-36 was tijdens 

deze studie 34,42 (SD 12,83).  

 CVS heeft een zeer belangrijke impact op de levenskwaliteit van de deelnemers. Bovendien 

varieert de levenskwaliteit sterk. Het is belangrijk om de aangeboden behandelingen zo goed 

mogelijk aan te passen aan de individuele mogelijkheden van elke deelnemer. 

 Het feit dat de deelnemers uit de universitaire centra een hogere score hebben, kan verklaard 

worden door hun kortere ziekteduur. De gemiddelde ziekteduur van alle deelnemers was 4 jaar 

en 4 maanden. Voor de deelnemers uit de universitaire centra was dit 1 jaar en 11 maanden. 

Dit was significant korter dan de rest van de groep (p=0,002) en dan de deelnemers uit de niet-

universitaire centra (p=0,027). 
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De deelnemers die gerekruteerd werden via een patiëntenvereniging, volgden significant minder GET 

en CGT dan de deelnemers uit een centrum. Bovendien lagen hun scores op de SF-36 significant lager 

dan die van de rest van de groep.  

 De mogelijkheid bestaat dat de behandelingen die momenteel gegeven worden in de centra te 

zwaar zijn voor deze groep doordat hun fysiek en mentaal functioneren minder goed is.  

 Een andere mogelijke verklaring is dat het volgen van een therapie in een gespecialiseerd 

centrum de levenskwaliteit van de deelnemers heeft doen stijgen waardoor er significante 

verschillen ontstaan zijn. Doordat deze enquête een momentopname was, zijn er geen cijfers 

van de levenskwaliteit bij de aanvang van de therapie in de verschillende centra. 

7.6.  Gezondheidsconsumptie 
Tijdens het onderzoek van Ridsdale et al. bleek dat het doktersbezoek van de patiënten die GET 

volgden, gedaald was t.o.v. de controlegroep (39). Tijdens deze enquête consulteerden de deelnemers 

die GET volgden, niet significant minder een huisarts of een arts-specialist. Het feit dat het aantal 

doktersbezoeken niet kan vergeleken worden met de start van de GET is een beperking van deze 

enquête. 

Het aantal huisartsbezoeken tussen de verschillende groepen was niet significant verschillend tijdens 

deze enquête. Het aantal consultaties bij een arts-specialist bleek wel significante verschillen te 

vertonen: de deelnemers uit de universitaire centra raadpleegden meer arts-specialisten in vergelijking 

met de rest van de groep en met de deelnemers uit de niet-universitaire centra. Mogelijk hebben zij 

meer contact met hun artsen in het kader van de opvolging van hun behandeling.  

 Het is opmerkelijk dat de deelnemers uit de niet-universitaire centra minder contact hadden 

met hun behandelende arts-specialist. De interactie  in een kleiner centrum tussen de arts-

specialisten en de deelnemers tijdens een groepssessie zou wel groter kunnen zijn. 

Volwaardige consultaties zijn dit niet, maar het is wel een contactmoment waarop bepaalde 

vragen gesteld kunnen worden. 

Het aantal contacten met hulpverleners tijdens deze enquête lag een stuk boven het gemiddelde van de 

Vlamingen uit de gezondheidsenquête. Arts-specialisten en psychologen werden frequenter bezocht 

dan dat het geval was bij de deelnemers aan de gezondheidsenquête. Bovendien bleken de deelnemers 

die in behandeling waren in een centrum, significant meer bezoeken te brengen aan een psycholoog of 

psychiater. De deelnemers uit de niet-universitaire centra brachten de meeste bezoeken. Mogelijk was 

dit een onderdeel van hun behandeling of van de diagnosestelling en van de oppuntstelling van de 

aanpak. Het is wel opvallend dat de deelnemers uit de universitaire centra niet zoveel bezoeken 

brachten aan een psycholoog of psychiater. Mogelijk ligt hier minder de klemtoon op, aangezien er al 

CGT gegeven wordt. De deelnemers die niet in behandeling waren in een gespecialiseerd centrum 

bleken significant meer bezoeken te brengen aan arts-specialisten dan de deelnemers uit een centrum. 
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Ze volgden geen behandeling in een centrum, maar vroegen toch regelmatig advies aan een arts-

specialist.  

Ondanks de langdurige afwezigheid op het werk, gingen slechts 6 deelnemers op consultatie bij een 

bedrijfsarts. Uiteraard is dit maar een momentopname van de laatste 2 maanden. Wanneer de data van 

een volledig jaar bekeken worden, kunnen deze cijfers veel hoger liggen. 10 deelnemers (10,4%) 

werden de laatste 2 maanden opgenomen in een ziekenhuis. Bij het stellen van de diagnose wordt er in 

bepaalde centra gebruikt gemaakt van een slaaponderzoek waarbij de deelnemers overnachten in het 

ziekenhuis. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor het hoge aantal ziekenhuisopnames. 

Ondanks de frequente bezoeken aan de huisarts blijkt de rol van de huisarts beperkt te zijn in de 

diagnosestelling en opvolging van CVS. Slechts 27% van de deelnemers was in behandeling bij een 

huisarts voor CVS. Daarentegen meldde 73% van de deelnemers dat hij de laatste 2 maanden zijn 

huisarts bezocht, met een gemiddelde van 1,79 consultaties.  

 Hieruit blijkt dat de deelnemers de huisarts toch als een belangrijke partner zien in de 

opvolging en begeleiding. Maar mogelijk zijn niet alle huisartsen voldoende vertrouwd met 

CVS. Voldoende en actuele informatie rond CVS tijdens de basisopleiding en de 

bijscholingen kan voor een betere begeleiding en diagnosestelling zorgen. 

 Tijdens de complexe zorg en aanpak van CVS zou de huisarts een centrale rol kunnen spelen 

als vertrouwenspersoon voor de coördinatie van de medische zorg. De veelvuldige 

gezondheidsconsumptie kan op die manier van dichtbij opgevolgd worden.  

 Uit de studie van Goudsmit et al. is gebleken dat het voor CVS-patiënten zeer belangrijk is om 

een vertrouwenspersoon te hebben (47). Bovendien kunnen acute situaties sneller door een 

huisarts aangepakt worden dankzij de beperkte wachttijden.  

16,8% van de deelnemers aan deze enquête brachten de laatste 2 maanden een bezoek aan een kinesist. 

Van alle Vlaamse deelnemers aan de gezondheidsenquête bracht 15% de laatste 12 maanden een 

bezoek aan een kinesist. Opvallend is dat naast de GET  nog 7 deelnemers extra kinesitherapie 

volgden. Mogelijk volgden ze dit omwille van andere problemen. De andere 9 deelnemers die 

kinesitherapie volgden, volgden geen GET. Een ergotherapeut, manueel therapeut en chiropractor 

werden ook meer geraadpleegd door deze deelnemers dan door de Vlamingen uit de 

gezondheidsenquête. Daarnaast bracht 25% van de deelnemers nog een aantal bezoeken aan 

alternatieve geneesheren. Dit lag een pak hoger dan de cijfers uit de gezondheidsenquête: 11% deed er 

beroep op. Er waren geen significante verschillen tussen de verschillende groepen.  

Supplementen werden ook door een grote meerderheid van de deelnemers gebruikt: 70% gebruikte 

supplementen met een gemiddelde van 2,31 verschillende soorten per dag. De grote spreiding viel hier 

op: het aantal schommelde van 0 tot 13 verschillende soorten per dag. Wanneer de 

gezondheidsenquête bekeken werd, bleek dat maar 21% van de Vlamingen niet-voorgeschreven 



 

Céline Van Gutte Onderzoek naar de huidige behandelingspatronen voor CVS  51 

geneesmiddelen gebruikten. Het is voornamelijk de groep deelnemers die niet in behandeling was in 

een gespecialiseerd centrum dat significant meer supplementen gebruikte dan de deelnemers uit de 

centra ondanks het feit dat zij niet significant meer bezoeken brachten aan alternatieve geneesheren. 

Uit de literatuurstudies bleek dat supplementen vooral voor een verbetering zorgden op de subjectieve 

parameters (87;88). Een placebo-effect valt hier niet uit te sluiten. Bovendien bleek ook dat voor 

iedereen een gepersonaliseerde aanpak vereist is. 

 Mogelijk heeft de groep deelnemers buiten een centrum de behandelingen in een centrum 

doorlopen zonder bevredigend resultaat. Daarom zoeken ze op dit moment misschien heil in 

alternatieve behandelingen en supplementen.  

 Doordat de patiënten meestal meerdere supplementen gebruiken, is het moeilijk om uit te 

maken welk supplement precies een positief effect heeft. Bovendien heeft niet elk supplement 

bij iedereen een effect. 

 Uiteraard mogen essentiële vitaminen en mineralen niet ontzegd worden aan de patiënten die 

ze nodig hebben. Maar een té enthousiast gebruik van supplementen wordt niet aangeraden.  

 De kost van deze supplementen is bovendien hoog. 

Ook het effect van alternatieve behandelingen tijdens de literatuurstudies was niet overtuigend. Er was 

een matig positief effect voor mindfulness en qigong (92-93;95). Uit deze studies is gebleken dat dit 

een goede aanpak kan zijn in afwachting van de start van CGT of GET. Deze vormen van meditatie 

kunnen een aanvulling zijn op andere therapieën, maar als monotherapie zijn er te weinig overtuigende 

resultaten bekend. 

Naast een uitgebreid gebruik van supplementen, gebruikten de deelnemers ook veel geneesmiddelen. 

Van alle deelnemers gebruikte 68% minstens 1 geneesmiddel per dag ten opzichte van 51% van de 

deelnemers aan de gezondheidsenquête. Gemiddeld worden er 2,33 verschillende geneesmiddelen per 

dag gebruikt. Deze cijfers zijn bijna gelijk aan die voor het gebruik van supplementen. Het gebruik 

van geneesmiddelen was gelijklopend tussen de verschillende groepen. Vervolgens werd er gekeken 

naar het gebruik van pijnmedicatie en psychofarmaca. De deelnemers gebruikten meer psychofarmaca 

(52%) dan pijnmedicatie (40%). Er zijn de laatste 10 jaar geen literatuurstudies verschenen over het 

gebruik van pijnmedicatie, maar over antidepressiva verschenen wel een aantal studies. Het effect van 

antidepressiva was het best bij de deelnemers die tegelijk een depressieve episode doormaakten, het 

minst ziek waren en het minst lang gediagnosticeerd waren (51-52). Bovendien bleek ook uit de 

studies dat een combinatie van CGT met TCA tot betere resultaten leidde (55). Tijdens een volgende 

studie bleek dat SSRI’s betere resultaten vertoonden dan tricyclische antidepressiva (56). Maar de 

groep die SSRI’s gebruikte had een betere gezondheid dan de groep die tricyclische antidepressiva 

gebruikte. Deze 2 conclusies werden niet getoetst tijdens deze enquête.  

 Er moet bij de interpretatie van deze resultaten wel rekening gehouden worden met de 

vraagstelling. Er werd gevraagd naar het gebruik van medicatie in het kader van CVS. 
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Mogelijk ligt het totale gebruik nog hoger wanneer de deelnemers nog geneesmiddelen 

innamen voor andere aandoeningen dan CVS.  

 Het is belangrijk dat antidepressiva en andere psychofarmaca voor de juiste indicatie worden 

voorgeschreven. Daarbij moet rekening gehouden worden met de patiënt, de bijwerkingen, het 

risico op afhankelijkheid, de langetermijnresultaten en de kostprijs.  

7.7.  Kosten 
Naast de hoge kosten voor supplementen, geneesmiddelen en bezoeken aan gezondheidswerkers was 

de kost voor CGT en GET ook aanzienlijk. De gemiddelde kost per maand voor CGT lag significant 

hoger voor de deelnemers uit een universitair ziekenhuis. Uit de enquête bleek dat slechts 37,5% van 

de deelnemers uit de universitaire centra hun kosten konden recupereren bij de mutualiteit. Dit is een 

opvallend resultaat aangezien alle deelnemers uit een universitair centrum in principe een groot deel 

van hun kosten kunnen recupereren.  

 Mogelijk is deze vraag niet correct ingevuld door de deelnemers. Een groot deel van deze 

deelnemers zat nog in het begin van de behandeling, ze hadden mogelijk nog geen goed zicht 

op de kosten en de terugbetaling.  

Ondanks het feit dat de deelnemers een deel konden recupereren, bleef de eigen kost hoog. Deze vraag 

werd ook maar beperkt ingevuld, waardoor het moeilijk is om aan de hand van deze gegevens een 

duidelijk beeld te krijgen. Wat wel duidelijk werd uit deze resultaten waren de grote verschillen tussen 

de verschillende centra en tussen de deelnemers uit die centra onderling. 

Waar de deelnemers uit de universitaire centra de hoogste totale kost hadden voor CGT, hadden ze 

voor GET de laagste totale kostprijs (gemiddeld 102 euro) per maand. Na de recuperatie van een deel 

van de kosten, betaalden de deelnemers uit de universitaire centra nog altijd het minst (gemiddeld 34 

euro). Opnieuw was het opvallend dat niet iedereen uit de centra een deel van deze kosten kon 

recupereren. De mutualiteiten betaalden bij de meerderheid van de deelnemers de kosten terug. De 

vragen rond de kostprijs werden door ongeveer 60% van de deelnemers die GET volgden, ingevuld. 

Opnieuw is het moeilijk om hier een duidelijk beeld van te krijgen. Het staat echter vast dat de kosten 

oplopen. 

 Verder onderzoek naar de kosten van deze behandelingen kan een duidelijker beeld geven van 

de totale kostprijs en de kosten die de patiënt zelf moet betalen. 

7.8.  Werksituatie 
Het inkomen van de CVS-patiënten daalde aangezien 71,6% van de deelnemers met langdurig 

ziekteverlof was met een gemiddelde duur van 3 jaar en 8 maanden. De deelnemers die niet in 

behandeling waren in een gespecialiseerd centrum, waren significant langer met ziekteverlof dan de 

deelnemers uit een centrum (p=0,004). Naast de langste ziekteduur en de laagste scores op de SF-36-

vragenlijst, zijn zij ook het langst met ziekteverlof. 80% van alle deelnemers hebben het aantal uren 
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dat ze presteerden moeten verminderen of zijn volledig gestopt. Vóór de diagnose van CVS was de 

meerderheid (66,7%) voltijds aan het werk en 21,9% deeltijds.  

 Naast de grote impact op de levenskwaliteit is de werksituatie ook drastisch veranderd na het 

stellen van de diagnose. Hieruit blijkt nogmaals dat CVS een aandoening is met een enorme 

impact op het leven. 

8. Besluiten 
 CVS is een aandoening die een enorme impact heeft op de kwaliteit van leven, op de 

werksituatie en het inkomen niettegenstaande het grote verschil in het aantal symptomen, de 

ernst van de symptomen en de score van de SF-36 

 Door de grote impact en de ongunstige prognose tot nu toe is het noodzakelijk om verder 

etiologisch onderzoek te verrichten. Op die manier kan een meer gerichte, oorzakelijke 

behandeling voorgeschreven worden aan de patiënten. 

 CGT en GET geven momenteel de beste resultaten. Daarnaast zijn er ook positieve resultaten 

voor antidepressiva. Zij hebben vooral een effect op de symptomen die CVS en een 

depressieve episode gemeenschappelijk hebben.  

 Een gestandaardiseerd stappenplan voor CGT leidt tot een grotere homogeniteit in de 

behandelingen tussen de verschillende centra. Ondanks de verschillen in aanpak waren er geen 

significante resultaten wat betreft de effecten op de symptomen. 

 Een individueel aangepast oefenprogramma is nodig om de beste resultaten te bereiken en het 

minste aantal exacerbaties uit te lokken. Dit oefenprogramma wordt best zo lang mogelijk 

gegeven. 

 Door het volgen van CGT en GET wordt er vooral symptoomcontrole bekomen. Bij een 

beperkt aantal patiënten wordt er ook een vooruitgang gezien, maar tot nu toe wordt er weinig 

genezing bekomen. 

 Geneesmiddelen, supplementen en alternatieve behandelingen geven tot nu toe geen 

overtuigende resultaten. 

 Het is belangrijk om een snelle diagnose te stellen bij mensen die klachten hebben van 

langdurige, onverklaarde vermoeidheid. 

 Na het stellen van een diagnose, moet er op korte termijn een gepaste behandeling aangeboden 

worden aan de patiënt, gegeven door gekwalificeerde hulpverleners. 

 Een vast aanspreekpunt kan de gezondheidsconsumptie coördineren. 
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10. Bijlagen 

10.1.  Tabellen literatuuronderzoek 

10.1.1.  Cognitieve gedragstherapie 

 

Auteur, jaar Soort studie en 

duur 

Soort onderzoek Aantal 

patiënten, 

land, 

criteria 

Significante veranderingen Niet significante 

veranderingen 

Drop-out/ 

neveneffecten 

O’Dowd et al, 

2006 (19) 

Dubbel blinde 

RCT 

12 maanden 

CGT  

informatie en 

ondersteuning  

standaard 

medische zorg 

8 sessies van 2 

uur om de 2 

weken 

153 

UK 

Fukuda 

CGT  Standaard medische zorg: 

Mentale gezondheid (p=0.019) 

Vermoeidheid (p=0.027) 

Wandelen (p=0.0013) 

Wandelsnelheid (p=0.029) 

CGT  informatie en ondersteuning: 

Wandelsnelheid (p=0.047) 

Vermoeidheid (p=0.011) 

Cognitieve functie 

Fysieke functie 

Levenskwaliteit 

Arbeidstatus 

Gebruik van de 

gezondheidszorg 

Angst 

Depressie 

Algemene gezondheid 

Drop-out: 24 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 



 

 

Prins et al, 

2001 (20) 

RCT 

14 maanden 

CGT + revalidatie 

programma  

ondersteuning  

standaard 

medische zorg 

 

CGT: 16 sessies 

van 1u om de 2 

weken 

Ondersteuning: 

11 sessies van 

1.5u verspreid 

over 8 maanden 

278 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

CGT  ondersteuning 8m: 

Fysieke prestaties (p=0.0001) 

Lichamelijke symptomen (p=0.0048) 

QOL (p=0.0114) 

Vermoeidheid (p=0.0001) 

Functionele beperkingen (p=0.0261) 

CGT  ondersteuning 14m: 

Fysieke prestaties (p=0.0002) 

Lichamelijke symptomen (p=0.0304) 

QOL (p=0.0049) 

Werksituatie (p=0.0132) 

Vermoeidheid (p=0.0015) 

Functionele beperkingen (p=0.0223) 

CGT  standaard medische zorg 8m: 

Fysieke prestaties (p=0.0001) 

Lichamelijke symptomen (p=0.0053) 

Vermoeidheid (p=0.0001) 

Functionele beperkingen (p=0.0287) 

CGT  standaard medische zorg 14m: 

Fysieke prestaties (p=0.0009) 

Vermoeidheid (p=0.0016) 

Functionele beperkingen (p=0.0470) 

Ondersteuningsgroep 

Standaard medische 

zorg 

Werksituatie 

Drop-outs: 93 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Quarmby et al, 

2007 (22) 

RCT en cohorte 

RCT: 6 maanden 

Cohorte: 6 

maanden follow-

up 

 

RCT: 

CGT  relaxatie 

13 sessies van 

1.5u om de week 

of om de 2 weken 

 

Cohorte: 

11 sessies om de 

2 weken 

Follow-up: 3 en 6 

maanden 

RCT: 30 

Cohorte: 

384 

UK 

Fukuda 

criteria 

RCT  baseline: 

Vermoeidheid (p<0.001) 

RCT  cohorte: 

Vermoeidheid (p=0.002) 

Werk en sociale aanpassing (p=0.007) 

Cohorte  baseline: 

Vermoeidheid (p<0.0001) 

Sociale aanpassing(p<0.0001) 

 

Sociale aanpassing 

tijdens follow-up 

Drop-out RCT: 3 

Drop-out cohorte: 

135 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 



 

 

Whitehead et 

al, 2002 (23) 

RCT 

12 maanden 

CGT door 

huisarts  

standaard 

medische zorg 

65 

UK 

Fukuda 

criteria 

/ Vermoeidheid 

Functionele 

beperkingen 

Angstgevoelens 

depressie 

Drop-out: 18 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Ridsdale et al, 

2001 (24) 

RCT 

6 maanden 

CGT  

counseling 

8 sessies van 1u 

160 

UK 

Fukuda 

criteria 

/ Angst 

Depressie 

Sociale aanpassing 

Resultaten CVS 

patiënten 

Drop-out: 31 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Bazelmans et 

al, 2005 (25) 

Niet 

gerandomiseerde 

case-control 

studie 

6 maanden 

CGT  

wachtlijst 

12 groepssessies 

van 2u om de 2 

weken 

67 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

Wachtlijst: 

Functionele beperkingen (p=0.004) 

Vermoeidheid 

Dagelijkse 

vermoeidheid 

Dagelijkse pijn 

Werkuren 

Psychologisch welzijn 

Depressie 

Drop out: 2 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Knoop et al, 

2008 (26) 

RCT 

16 weken 

 

Minimale CGT 

 wachtlijst 

Wekelijkse 

sessies + 

2wekelijks 

emailcontact 

171 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

CGT: 

Vermoeidheid (p=/) 

Fysieke beperkingen (p=/) 

Fysiek functioneren (p=/) 

Vermoeidheid (p=/) 

/ Drop-out: 12 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Tummers et al, 

2010 (27) 

RCT 

6 maanden 

Minimale CGT ± 

CGT  

wachtlijst + CGT 

CGT: 14 sessies 

verspreid over 6 

maanden 

171 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

Opbouwende zorg: 

Aantal sessies CGT (p<0.01) 

Tijd gespendeerd door de therapeut (p=0.01) 

Vermoeidheid 

Beperkingen 

Fysiek functioneren 

Drop-out: 20 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Deale et al, 

2001 (28) 

Enkel blinde RCT 

5 jaar 

CGT  

relaxatietherapie 

13 groepssessies 

gedurende 4-6M 

53 

UK 

UK criteria 

 

CGT 5 jaar: 

Globale verbetering (p=0.05) 

Lichamelijke symptomen (p=0.05) 

Herval (p=0.05) 

Volledig herstel (p=0.04) 

Niet langer voldoen aan 

criteria van CVS 

Fysiek functioneren 

Vermoeidheid 

Algemene gezondheid 

Drop-out: 0 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 



 

 

Thomas et al, 

2006 (29) 

RCT 

6 maanden 

Multi convergente 

therapie (CGT, 

conditietraining, 

medicatie, 

ademhalings-

oefeningen, 

relaxatie, 

bindweefsel-

massage) 
 

relaxatietherapie 

 controlegroep 

 

10 sessies van 1u 

35 

UK 

Fukuda 

criteria 

MCT na de therapie: 

Alertheid (p<0.007) 

Angst (p<0.046) 

Gemiddelde reactietijd (p<0.029) 

Gezondheid (p<0.044) 

Symptomen (p<0.017) 

Activiteiten (p<0.001) 

MCT na 6 maanden: 

Alertheid (p<0.011) 

Angst (p<0.029) 

Reactietijd (p<0.048) 

Slaapkwaliteit (p<0.007) 

Relaxatie na 6 maanden: 

Alertheid (p<0.027) 

Angst (p<0.002) 

Plezier 

Herinneren van 

woorden 

Waakzaamheid 

Depressie 

Angst 

Vermoeidheid 

Fysieke en mentale 

gezondheid 

Kennis 

Fysieke symptomen 

Stress 

Drop-out: 0 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

  



 

 

Jason et al, 

2007 (30) 

RCT 

12 maanden 

CGT 

 Cognitieve 

therapie 

 Anaerobe 

oefeningen 

 
Relaxatietherapie 

 

13 sessies van 

45min om de 2 

weken 

114 

VS 

Fukuda 

criteria 

CGT: 

Pijn (p<0.001) 

Fysiek functioneren (p<0.01) 

Spierpijn (p<0.001) 

Geheugen (p<0.01) 

Malaise na inspanning (p<0.001) 

Cognitieve therapie: 

Fysiek functioneren (p<0.01) 

Depressie (p<0.001) 

Keelpijn (p<0.01) 

Gewrichtspijn (p<0.001) 

Geheugen en concentratie (p<0.01) 

Malaise na inspanning (p<0.001) 

Relaxatietherapie: 

Angst (p<0.05) 

Spierpijn (p<0.001) 

Hoofdpijn (p<0.01) 

Algemeen: 

Vermoeidheid (p<0.05) 

Stress (p<0.05) 

6 min staptest (p<0.05) 

Slaap (p<0.05) 

Aantal patiënten die 

werken 

Anaerobe oefeningen 

Gezwollen lymfeklieren 

Vermoeidheid 

Stress 

Levenskwaliteit 

 

Follow-up op 12 

maanden 

Drop-out: 29 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Knoop et al, 

2007 (31) 

RCT 

Studie 1: 

14 maanden 

Studie 2: 

5 maanden 

Studie 1: 

CGT + revalidatie 

programma  

ondersteuning  

standaard 

medische zorg 

 

Studie 2: 

CGT  

wachtlijst 

Studie 1: 

278 

Studie 2: 

69 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

Volwassenen: 

Zelf-gerapporteerde cognitieve beperkingen 

(p=0.001) 

Concentratie (p<0.001) 

Effect op dagelijkse leven (p=0.013) 

 

 

Volwassenen: 

Reactietijd 

Testen van de 

Cognitieve beperkingen 

 

Adolescenten: 

reactietijd 

Drop-out: 

Studie 1: 93 

Studie 2: 2 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 



 

 

Knoop et al, 

2007 (32) 

Studie 1: Cohorte 

Studie 2: RCT 

 

Studie 1: / 

Studie 2: 5 

maanden 

Studie 1: 

CGT 

Studie 2: 

CGT  

wachtlijst 

Studie 1: 

112 

Studie2: 32 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

Volwassenen (genezen): 

Dagelijkse pijn (p<0.001) 

Normale pijnlevels (p<0.001) 

Volwassenen (therapie): 

Vermoeidheid 

Activiteit 

Bewustzijn van het eigen lichaam 

Negatieve gevoelens 

Adolescenten: 

Normale pijnlevels 

 

Adolescenten 

(therapie): 

Bewustzijn van het 

eigen lichaam 

 

Drop-out: 

Studie 1: 16 

Studie 2: 15 

 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Knoop et al, 

2007 (33) 

Cohorte 

Niet vermeld 

CGT 112 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

Vermoeidheid (p<0.001) 

Fysiek functioneren (p<0.001) 

Beperkingen (p<0.001) 

Comorbiditeiten  geen comorbiditeiten: 

Vermoeidheid (p=0.034) 

Beperkingen (p=0.029) 

Fysiek functioneren (p=0.016) 

/ Drop-out: 16 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 

10.1.2.  Graduele oefentherapie 

 

Auteur, jaar Soort studie 

en duur 

Soort onderzoek Aantal 

patiënten, 

land, criteria 

Significante veranderingen Niet significante 

veranderingen 

Drop-out/ 

neveneffecten 

Wallman et al, 

2004 (35) 

RCT 

12 weken 

GET  

Relaxatietherapie 

 

GET: 5-15min 

zwemmen, fietsen 

of wandelen om 

de 2 dagen 

 

Relaxatie: 

stretching + 

relaxatietape om 

de 2 dagen 

61 

Australië 

Fukuda criteria 

GET: 

Mentale vermoeidheid (p<0.001) 

Depressie (p=0.027) 

Cognitieve functie (p=0.029) 

Systolische bloeddruk in rust (p=0.014) 

Hartslag in rust (p=0.038) 

O2 opname (p=0.001) 

Lactaat productie (p=0.025) 

Fysieke vermoeidheid 

Zelf gerapporteerde 

vermoeidheid 

Angst 

Diastolische bloeddruk 

in rust 

Drop-out: 7 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 



 

 

Powell et al, 

2001 (36) 

RCT 

12 maanden 

Standaard 

medische zorgen 

 GET met 

minimale 

interventie 

GETmet 

telefonische 

interventie 

GET met 

maximale 

interventie 

 

Minimaal: 2x3u + 

zelfstandig 

oefenprogramma 

 

Telefonisch: 2x3u 

+ 7 telefonische 

contacten + 

zelfstandig 

oefenprogramma 

 

Maximaal: 2x3u 

+ 7x1u + 

zelfstandig 

oefenprogramma 

148 

UK 

Oxford criteria 

Interventie – 12m: 

Fysiek functioneren (p<0.001) 

Vermoeidheid (p<0.001) 

Klinisch belangrijke verbetering (p<0.001) 

Slaapproblemen 

Depressie 

Angst 

Beperkingen 

Drop-out: 21 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 



 

 

Powell et al, 

2004 (37) 

Cross-over 

2 jaar 

GET 114 

UK 

Oxford criteria 

Originele interventie – t.o.v. baseline: 

fysiek functioneren (p<0.001) 

Vermoeidheid (p<0.001) 

Cross-over: 

Fysiek functioneren (p<0.001) 

Vermoeidheid (p<0.001) 

Originele interventie  cross-over: 

Vermoeidheid (p<0.02) 

Niet meer voldoen aan de CVS-criteria 

(p<0.02) 

Slaapproblemen 

Depressie 

Angst 

Klinisch significant 

resultaat 

Drop-out: 5 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Moss-Morris 

et al, 2005 

(38) 

RCT 

12 weken 

Uitleg + GET  

standaard 

medische zorgen 

 

4-5/w 

49 

Nieuw-

Zeeland 

Fukuda criteria 

Subjectief gevoel van beterschap (p=0.05) 

Vermoeidheid (p<0.03) 

Fysieke vermoeidheid (p=0.02) 

Mentale vermoeidheid (p=0.03) 

 Drop-out: 3 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Ridsdale et al, 

2004 (39) 

RCT + cohorte 

studie 

8 maanden 

CGT  GET  

standaard 

medische zorgen 

 

6 sessies van 

45min 

163 

Engeland 

Onverklaarde 

vermoeidheid 

>3 maanden of 

Fukuda criteria 

CGT: 

Vermoeidheid (p=/) 

Angst (p=/) 

GET: 

Vermoeidheid (p=/) 

CGT en GET: 

Aantal doktersbezoeken 

 

Standaard zorg: 

Vermoeidheid 

Depressie 

Angst 

Functionele 

beperkingen 

Drop-out:9 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 



 

 

White et al, 

2011 (40) 

RCT 

52 weken 

Pacing  CGT 

 GET  

Standaard 

medische zorg 

641 

UK 

Oxford criteria 

CGT  Pacing: 

Vermoeidheid en fysiek functioneren 

(p=0.0033) 

Werk (p=0.0001) 

Slaap (p=0.0466) 

Depressie (p=0.0382) 

Post-exertionele malaise (p=0.0380) 

CGT  Standaard zorg: 

Vermoeidheid en fysiek functioneren 

(p=0.0149) 

Werk (p=0.0001) 

Slaap (p=0.0216) 

Depressie (p=0.0003) 

Angst (p=0.0003) 

CVS symptomen (p=0.0329) 

Post-exertionele malaise (p=0.0254) 

GET  Pacing: 

Vermoeidheid en fysiek functioneren 

(p=0.0008) 

Werk (p=0.0004) 

Conditie (p<0.0001) 

Slaap (p=0.0062) 

Post-exertionele malaise (p=0.0042) 

GET  Standaard zorg: 

Vermoeidheid en fysiek functioneren 

(p=0.0043) 

Werk (p=0.0006) 

Conditie (p=0.0002) 

Slaap (p=0.0024) 

Depressie (p=0.0035) 

Angst (p=0.0142) 

Post-exertionele malaise (p=0.0026) 

Pacing: 

Vermoeidheid en fysiek 

functioneren 

Werk 

Conditie 

Slaap 

Depressie 

Angst 

CVS symptomen 

Post-exertionele malaise 

 

CGT: 

Concentratie 

Conditie (6min lopen) 

 

GET: 

Concentratie 

CVS symptomen 

 

Standaard medische 

zorg: 

Vermoeidheid en fysiek 

functioneren 

Werk 

Conditie 

Slaap 

Depressie 

Angst 

CVS symptomen 

Post-exertionele malaise 

 

Drop-out: 33 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 



 

 

Nijs et al, 

2008 (41) 

Observationele 

studie 

5 weken 

Wandeltest 24 

België 

Fukuda criteria 

Direct na de oefening: 

Verergering vermoeidheid (p=0.006) 

Verergering musculoskeletale pijn (p=0.001) 

Verergering lichamelijke pijn (p=0.02) 

Daling vitaliteit (p=0.04) 

24u na oefening: 

Verergering musculoskeletale pijn (p=0.03) 

Verergering lichamelijke pijn (p=0.009) 

Daling vitaliteit (p=0.01) 

Verergering keelpijn (p=0.002) 

Levenskwaliteit 

Activiteiten limieten 

Lichamelijke 

symptomen 

Gezondheidsstatus op 

lange termijn 

Drop-out: 1 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 

  



 

 

10.1.3. Cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie 

 

Auteur, jaar Soort studie en 

duur 

Soort onderzoek Aantal 

patiënten, 

land, 

criteria 

Significante veranderingen Niet significante 

veranderingen 

Drop-out/ 

neveneffecten 

Cox, 2002 (42) Gecontroleerde 

trial 

6 maanden 

CGT + GET  

wachtlijst 

97 

UK 

Fukuda 

criteria 

Interventie  controle - ontslag: 

Pijn na oefening (p<0.05) 

Totale pijn (p<0.05) 

Moeheid (p<0.03) 

Emotionele stress (p<0.03) 

Activiteit onderhouden (p<0.004) 

Aanpassing aan de ziekte (p<0.004) 

Info zoeken (p<0.004) 

Interventie  controle - 3 maanden: 

Lengte van de vermoeidheid (p<0.04) 

Pijn na oefening (p<0.04) 

Activiteit volhouden (p<0.03) 

Aanpassing aan de ziekte (p<0.03) 

Info zoeken (p<0.03) 

Interventie  controle - 6 maanden: 

Ziekteverandering (p<0.03) 

Lengte van de vermoeidheid (p=0.03) 

Onderhouden activiteit (p<0.03) 

Aanpassing aan de ziekte (p<0.03) 

Fysiek functioneren 

Vermoeidheid 

Emotionele stress 

 

Drop-outs: 

na 6 maanden: 30 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 



 

 

Pardaens et al, 

2006 (43) 

Prospectieve 

studie 

6 maanden 

GET + CGT 

 

CGT: 2 x 4u per 

week => 1 x 4u/m 

GET: 3 x 1u /w 

135 (data 

enkel voor 

de 116 

vrouwen) 

België 

Fukuda 

criteria 

Fysiek functioneren (p<0.001) 

Sociaal functioneren (p<0.05) 

Beperkingen door fysieke problemen 

(p<0.001) 

Mentale gezondheid (p<0.05) 

Vitaliteit (p<0.001) 

Pijn (p<0.01) 

Algemene gezondheid (p<0.001) 

Controle over de symptomen (p<0.01) 

Adequaat en efficiënt handelen 

Gemiddelde duur oefeningen (p<0.001) 

Hoogste werkbelasting (p<0.001) 

Piek respiratoire gasuitwisseling (p<0.05) 

Sterkte hamstrings (p<0.01) 

Beperkingen door 

Mentale problemen 

Psychopathologische 

symptomen 

Piek VO2 

Hartslag in rust 

Piek hartslag 

Sterkte quadriceps 

Drop-out: 3 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Núñez et al, 

2010 (44) 

RCT 

12 maanden 

CGT + GET  

standaard 

medische zorgen 

 

CGT: 9 x 90min 

om de 2 weken 

GET: 60 min 3x 

per week 

gedurende 3 

maanden 

120 

Spanje 

Fukuda 

criteria 

CGT + GET  baseline: 

Daling fysiek functioneren (p=0.004) 

Lichamelijke pijn (p=0.021) 

Stijging van de pijnen (p=0.012) 

Stijging zwakheid (p=0.002) 

CGT + GET  standaard medische zorgen: 
Stijging pijnen (p=0.040) 

Dagelijkse activiteiten 

Vitaliteit 

Algemene gezondheid 

Sociaal functioneren 

Mentale gezondheid 

Functionele capaciteit 

Drop-out: 5 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 

  



 

 

10.1.4.  Andere, niet-farmacologische behandelingen 

 

Auteur, jaar Soort studie en 

duur 

Soort onderzoek Aantal 

patiënten, 

land, 

criteria 

Significante veranderingen Niet significante 

veranderingen 

Drop-out/ 

neveneffecten 

Sutcliffe et al, 

2010 (45) 

RCT 

6 maanden 

Dagelijkse tilt-

training  

dagelijkse 

placebo training 

38 

UK 

Fukuda 

criteria 

Val bloeddruk tijdens oefening (4 weken 

p=0.03, 6 maanden p=0.05) 

Totale perifere 

weerstand 

Hartslag 

Vermoeidheid 

Drop-out: 12 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Saggini et al, 

2006 (46) 

Prospectieve 

studie 

6 maanden 

Submaximale 

aerobe oefeningen 

+ mechanische 

vibraties 

 

8-16 min om de 2 

dagen 

10 

Italië 

Fukuda 

criteria 

Daling gewicht en BMI (p<0.05) 

Pijndrempels quadriceps (p<0.05) 

Vermoeidheid (p<0.05) 

Spierpijn (p<0.05) 

Stemming (p<0.01) 

Levenskwaliteit (p<0.01) 

Niveau van activiteiten (p<0.01) 

Sterkte (p<0.006) 

Pijndrempels trapezius 

Pijndrempels deltoid 

Drop-out: niet 

vermeld 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Goudsmit et 

al, 2009 (47) 

Gecontroleerde 

trial 

12 maanden 

Multi-component 

training  

patiënten op de 

wachtlijst 

44 

UK 

Oxford 

criteria 

Na 6 maanden: 

Vermoeidheid (p=0.04) 

Zelfredzaamheid (p=0.01) 

Angst (p=0.04) 

Na 12 maanden: 

/ 

Cognitieve problemen 

Somatische symptomen 

Functionele 

beperkingen 

Depressie 

Drop-out: 3 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 



 

 

Nijs et al, 

2009 (48) 

Prospectieve 

observationele 

studie 

5 weken 

 7 

België 

Fukuda 

criteria 

Week 1  week 5: 

CVS symptomen (p=0.043) 

Concentratie (p=0.043) 

Humeurwisselingen (p=0.042) 

Spierzwakte (p=0.043) 

Intolerantie voor fel licht (p=0.043) 

Mogelijkheid tot uitvoeren van dagelijkse 

activiteiten (p=0.043) 

Evolutie week 1=> week 5: 

CVS symptomen (p=0.043) 

Pijn (p=0.03) 

Week 1  week 5: 

Vermoeidheid 

Motivatie 

Fysieke activiteit 

Pijn 

SF36 

Duur lichte activiteiten 

Duur zware activiteiten 

Spreiding activiteiten 

Evolutie week 1=> 

week 5: 

Vermoeidheid 

Concentratie 

Drop-out: 2 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 

Wearden et al, 

2010 (49) 

RCT 

70 weken 

Supportivelistenin

g pragmatische 

rehabilitatie  

standaard 

medische zorg 

10 sessies 

verspreid over 18 

weken 

296 

UK 

Oxford 

criteria 

Pragmatische rehabilitatie 

supportivelistening 20W: 

Vermoeidheid (p=0.012) 

Fysiek functioneren (p=0.005) 

Depressie (p=0.007) 

Slaap (p=0.003) 

Pragmatische rehabilitatie  standaard 

medische zorg 20W: 

Vermoeidheid (p=0.021) 

Depressie (p=0.018) 

Slaap (p=0.035) 

Alle resultaten na 70 

weken 

Angst 

 

Supportivelistening 

groep 

Standaard medische 

zorg groep 

Drop-out: 39 

Neveneffecten: 

/ 

 

Söderberg et 

al, 

2001 (50) 

RCT 

10 weken 

Groepstherapie 10 

sessies van 1.5u 

 wachtlijst 

14 

Zweden 

Fukuda 

criteria 

/  Drop-out: 1 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 

 

  



 

 

10.1.5.  Farmacologische interventies 

 

10.1.5.1. Antidepressiva 

 

Auteur, jaar Soort studie 

en duur 

Soort onderzoek Aantal 

patiënten, 

land, 

criteria 

Significante veranderingen Niet significante 

veranderingen 

Drop-out/ 

neveneffecten 

Amsterdam 

et al, 

2008 (51) 

Prospectieve 

studie 

12 weken 

10-20 mg 

S-citalopram 

Geen controlegroep 

16 

VS 

Fukuda 

criteria 

Positief effect interventie: 

Vermoeidheid (p<0.0005) 

Vermoeidheid na inspanning (p=0.001) 

Hoofdpijn (p<0.0005) 

Niet verkwikkende slaap (p<0.0005) 

Geheugen en concentratie (p<0.0005) 

Subjectieve ernst 

en verbetering symptomen (p<0.0005) 

Depressie (p<0.0005) 

Gevoeligheid van de 

lymfeklieren 

Keelpijn 

Gewrichtspijnen 

Drop-out: 5 (31%) 

Neveneffecten: 

vermoeidheid 

overdag 

Gastro-intestinaal 

Verlaagd libido 

Slapeloosheid 

Prikkelbaarheid 

Zenuwachtigheid 

Hartz et al, 

2003 (52) 

Niet 

gerandomiseer

de 

vergelijkende  

studie 

10 weken 

20-40 mg / D 

citalopram 

- 1w placebo 

- 1m placebo of 

Siberische 

Ginseng 

- 2m placebo 

127 

VS 

≥6 

maanden 

chronische 

onverklaar

de 

vermoeidh

eid 

Positief effect interventie: 

Vermoeidheid bij: vrouwen (p=0.003), 

patiënten met kortste duur vermoeidheid& 

minst zieke deelnemers (p=0.005) 

Vermoeidheid vgl met 1 week placebo (p<0.05) 

Hoofdpijn (p=0.01) 

Spierpijn (p=0.005) 

Depressieve symptomen 

Duizeligheid 

Drop-out: 0 in de 

citalopram groep 

(0%) 

Neveneffecten: 

Seksuele dysfunctie 

Insomnia 

Nausea 

Opvliegers 

Slaperigheid 

Gedaalde eetlust 

Hoofdpijn 



 

 

Hickie et al, 

2000 (53) 

RCT 

6 weken 

Moclobemide 150-

600mg/D  placebo 

90 

Australië 

Australisc

he criteria 

/ Beperkingen activiteit 

Humeur 

Immunologisch 

Globale verbetering 

Functionele toestand 

Drop-out (14%): 

6 placebo, 

7 interventie 

Neveneffecten: 

Agitatie 

Hoofdpijn 

Slapeloosheid 

Gastro-intestinaal 

Malaise 

Angst 

Psychose 

Pardini et al, 

2005 (54) 

Prospectieve, 

vergelijkende 

studie 

12 weken 

 

Amisulpride 25mg 2/D 

 fluoxetine 20mg 

1/D 

40 

Italië 

Fukuda 

criteria 

Amisulpride – 12 weken: 

Pijn (p=0.001) 

Vermoeidheid (p=0.001) 

Klinische indruk van de ernst (p=0.001) 

Levenskwaliteit (p=0.001) 

Fluoxetine – 12 weken: 

Depressie (p=0.009) 

Amisulpride  fluoxetine: 

Vermoeidheid (p=0001) 

Pijn (p=0.01) 

Levenskwaliteit (p=0.01) 

Ziektelast (p=0.005) 

Amisulpride – 12 

weken: 

Depressie 

Angst 

 

Fluoxetine – 12 weken: 

Vermoeidheid 

Pijn 

Levenskwaliteit 

Angst 

 

Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 



 

 

Stubhaug et 

al, 2008 (55) 

RCT en cross-

over 

24 weken 

Mirtazapine – 

Mirtazapine + CGT 

 Placebo – Placebo 

+ CGT  CGT – 

Mirtazapine of placebo 

 

CGT: 

2 sessies van 1.5u per 

week gedurende 12 

weken 

Mirtazapine: 

15-45mg/dag 

72 

Noorwege

n 

Oxford 

criteria 

(65/72) 

Fukuda 

criteria 

(29/72) 

CGT - 12 weken: 

Vermoeidheid (p=0.014) 

Klinische globale indruk (p=0.001) 

CGT + 12 weken Mirtazapine - 24 weken: 

Depressie (p=0.018) 

Neurologische testen (p=0.011) 

Vermoeidheid (p<0.001) 

Klinische globale indruk (p=0.002) 

CGT + 24 weken Mirtazapine – 24 weken: 

Levenskwaliteit (p=0.045) 

 

Cardiorespiratoire 

metingen 

Ziekte perceptie 

Zelf-gerapporteerde 

vermoeidheid 

Drop-out: 12 

Neveneffecten: 

Mirtazapine: 

Sedatie 

Verhoogde eetlust 

Gewichtstoename 

Insomnia 

 

Placebo: 

Hoofdpijn 

Sedatie 

Gewichtstoename 

insomnia 

Thomas et al, 

2006 (56) 

Retrospectieve 

studie 

3 jaar 

1. Antidepressiva 

 geen antidepressiva 

+ 

2. SSRI  

tricyclische 

antidepressiva  geen 

antidepressiva 

226 

UK 

Fukuda 

criteria 

Positief effect antidepressiva: 

Herstel (3j p<0.003) 

Symptomen (18 m p<0.032, 3 j p<0.014) 

Vermoeidheid (6 m p<0.05, 3 j p<0.04) 

Slaapkwaliteit (6 m p<0.001, 3 j p<0.007) 

Activiteiten (p<0.02) 

Positief effect SSRI: 

Genezing (3 j p<0.005) 

Symptomen (18 m p<0.017, 3 j p<0.035) 

Slaapkwaliteit (3 j p<0.001) 

Activiteiten (3 j p<0.02) 

Concentratie 

Genezing 

Angst 

Depressie 

Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 

  



 

 

10.1.5.2. Antibiotica 

 

Auteur, jaar Soort studie 

en duur 

Soort onderzoek Aantal 

patiënten, 

land, criteria 

Significante veranderingen Niet significante 

veranderingen 

Drop-out/ 

neveneffecten 

Vermeulen 

et al, 2006 

(57) 

Retrospectieve 

studie 

6 weken 

Azithromycine (500 

mg gedurende 3 

opeenvolgende dagen 

per week – 6 weken) 

99 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

/ Algemene, fysieke en 

mentale vermoeidheid 

Motivatie en 

activiteiten 

Somatisatie 

Angst 

Depressie 

pijn 

Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Gastro-intestinaal 

 

Iwakami et 

al, 2005 (58) 

Case-control 

studie 

3 maanden 

Doxycycline 

100mg/D of 

minocycline 100mg/D 

gedurende 3 maanden 

8 CVS en 54 

met 

aspecifieke 

klachten 

Japan 

Fukuda 

criteria 

CVS: 

Antilichaam titers 

Controle: 

Antilichaam titers 

Algemene vermoeidheid (p<0.001) 

Lage koorts (p<0.001) 

Hoofdpijn (p<0.001) 

CVS: 

Vermoeidheid 

Lage koorts 

Hoofdpijn 

Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 

  



 

 

10.1.5.3. Andere geneesmiddelen 

 

Auteur, jaar Soort studie en 

duur 

Soort onderzoek Aantal 

patiënten, 

land, criteria 

Significante veranderingen Niet significante 

veranderingen 

Drop-out/ neveneffecten 

The GK et 

al, 2003 

(59) 

Gecontroleerde 

studie 

6 weken 

Granisetron: 

2 weken 1 mg per dag 

2 weken 2 mg per dag 

5 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

Tijdens medicatie: 

Vermoeidheid (p=0.046) 

Ernst van de vermoeidheid (p=0.042) 

Functionele beperkingen (p=0.008) 

Hele studie: 

Vermoeidheid (p=0.026), , 

Functionele beperkingen (p=0.005) 

Activiteitenlevel Drop-out: 0% 

Neveneffecten: 

Constipatie 

The GK et 

al, 2010 

(60) 

RCT 

10 weken 

Ondansetron 2X2mg 

 placebo 2X1 tablet 

Gedurende 10 weken 

67 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

/ Ernst van de 

vermoeidheid 

Functionele 

beperkingen 

Activiteiten level 

Dagelijkse 

vermoeidheid 

Drop-out: 3 

Neveneffecten:Constipatie 

Olson et al, 

2003 (61) 

RCT 

6 weken 

Dexamphetamine 5 - 

15mg 2/D  placebo 

5 - 15 tabletten/D 

20 

Australië 

Fukuda 

criteria 

Dexamphetamine t.o.v. baseline: 

Vermoeidheid (p=0.007) 

Dexamphetamine t.o.v. placebo: 

Vermoeidheid (p<0.02) 

Levenskwaliteit 

Algemene 

gezondheid 

Slaap latentie 

overdag 

Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Gedaalde eetlust 

Gewichtsverlies 

Blockmans 

et al, 2006 

(62) 

Dubbel blinde, 

placebo 

gecontroleerde  

gerandomiseerde 

cross-over studie 

9 weken 

Methylphenidaat 10 

mg 2/D gedurende 1M 

– 1 week niets – 1M 

placebo 

60 

België 

Fukuda 

criteria 

Methylphenidaat: 

Vermoeidheid (p=0.001) 

Concentratiemoeilijkheden (p<0.0001) 

Globale fysische beperkingen (p=0.018) 

Minder gewrichtspijnen (p=0.019) 

Spierpijn (p=0.011) 

Placebo: 

Concentratie (p=0.015) 

Fysische functioneren (p=0.005) 

Methylphenidaat: 

Emotioneel welzijn 

Pijn 

Mentaal vlak 

Depressie 

Angst 

Keelpijn 

Gezwollen klieren 

Post-exertionele 

malaise 

Drop-out: 

4 in de groep 

methylphenidaat 

3 in de placebogroep 

Neveneffecten: 

Droge mond 



 

 

Randall et 

al, 2005 

(63) 

Dubbel blinde, 

placebo 

gecontroleerde 

gerandomiseerde 

cross-over studie 

88 dagen 

20 D Modafinil 

200mg/D – 2W wash-

out – 20D Modafinil 

400mg/D – 2W wash-

out – 20D placebo 

17 

UK 

Fukuda 

criteria 

200 mg Modafinil: 

Volhouden van de aandacht (p<0.01) 

 

400mg Modafinil: 

Ruimtelijk inzicht (p<0.05) 

 

Vermoeidheid 

QOL 

Stemming 

Cognitieve 

parameters 

Drop-out: 3 

Neveneffecten: 

Hoofdpijn 

Zware benen 

Lethargie 

Licht in het hoofd 

Evenwichtsproblemen 

Palpitaties 

Insomnia 

Nausea 

Verhoogde gevoeligheid 

Constipatie 

Spitzer et al, 

2010 (64) 

Retrospectieve 

studie 

5 jaar 

 

Natrium oxybaat 118 

VS 

Fukuda 

criteria 

/ Pijn 

Vermoeidheid 

Drop-out:38 

Neveneffecten: 

Nausea 

Migraine 

Zwelling 

Dyspnoe 

Psychiatrische 

veranderingen 

Licht in het hoofd 

Angst 

Paresthesie 

Gewichtsverlies 

Verhoogde bloeddruk 

Polyfagie 

Slaapwandelen 

Incontinentie 

Slaapapnoe 



 

 

Mokina et 

al, 2009 

(65) 

Case-control 

studie 

14 dagen 

Adaptol 500mg 2/D 

 placebo 2/D 

70 

Rusland 

Geen 

duidelijke 

criteria 

Na 14 dagen Adaptol: 

Vermoeidheid 

Werkcapaciteit 

Slaapproblemen 

Hoofdpijn 

Vertigo 

Geheugen 

Prikkelbaarheid 

Angst 

Zwakheid 

/ Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Geen 

 

Blacker et 

al, 2004 

(66) 

Dubbel blinde 

RCT 

16 weken 

Vier groepen 

Galantamine 

Hydrobromide: 2.5mg 

3/D, 5mg 3/D, 7.5mg 

3/D, 10mg 3/D + 

placebogroep 

434 

UK, VS, 

Nederland, 

Zweden, 

België 

Fukuda 

criteria 

/ Fysieke gezondheid 

Vermoeidheid 

Mentale toestand 

Slaap 

Gezondheid 

Vrij plasma cortisol 

Cognitieve functies 

Drop-out: 130 

Neveneffecten: 

Nausea 

Hoofdpijn 

Depressie 

Turan et al, 

2009 (67) 

Gecontroleerde 

studie 

4 weken 

Galantamine 

Hydrobromide  8mg 

 Controlegroep 

29 

Turkije 

Fukuda 

criteria 

Vergelijking met controles: 

Laag cortisol (p=0.035) 

Vergelijking met baseline: 

Fysieke en cognitieve functie (p<0.05) 

DHEAS (p=0.018) 

Responders: 

Depressie (p=0.003) 

Angst (p=0.007) 

Vergelijking 

controles:  
DHEAS 

DHEAS/cortisol 

Vergelijking met 

baseline: 

Serum cortisol 

DHEAS/cortisol 

Responders en niet-

responders: 

fysiek en cognitief 

functioneren 

Drop-out: 7 

Neveneffecten: 

Nausea 

Cleare et al, 

2004 (68) 

Case control 

studie + RCT 

2 maanden 

CRH uitlokkingstest 

5mg Hydrocortisone 

 10mg 

Hydrocortisone  

placebo 

32 

UK 

Fukuda 

criteria 

Interventiegroep CRH  - baseline: 

DHEA hoger (p=0.04) 

Cortisol hoger (p=0.012) 

Na Hydrocortisone: 

Lagere DHEA (p=0.015) 

Lager DHEAS (p=0.03) 

Interventiegroep - 

baseline: 

DHEAS 

DHEA/cortisol ratio 

 

Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 



 

 

Rowe et al, 

2001 (69) 

Dubbel blinde 

RCT 

11 weken 

Fludrocortisone: 

0.025mg/D 1 week -

0.05 mg/D 1 week - 

0.1mg/D 7 weken 

100 

VS 

Fukuda 

criteria 

/ Gezondheid 

Vermoeidheid 

Niveau van 

activiteiten 

Depressie 

Tilt test 

Drop-out: 

8 placebo, 13 

fludrocortisone 

Neveneffecten:Hypertensie, 

Paniek en tachycardie 

Vermoeidheid 

Licht in het hoofd 

Diaforese 

GI problemen Verergering 

van de symptomen 

Blockmans 

et al, 2003 

(70) 

Cross over 

3 maanden 

Hydrocortisone 

5mg/D  

Fludrocortisone 

50µg/D  placebo 

100 

België 

Fukuda 

criteria 

/ Subjectieve 

vermoeidheid  

Drop-out: 3 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Kakumanu 

et al, 2001 

(71) 

Dubbel blinde 

RCT + Cross-

over 

8 weken 

8 weken topisch 

nasaal corticoïd 

of 8 weken placebo 

of 4 weken placebo – 

4 weken topisch 

nasaal corticoïd 

of 4 weken topisch 

nasaal corticoid – 4 

weken placebo 

 

28 

VS 

Fukuda 

criteria 

Interventiegroep: 

Gedaalde slaperigheid overdag (p=0.05) 

Vermoeidheid 

Spierpijn 

Vermoeidheid na 

inspanning 

Dagelijkse 

activiteiten 

Rhinitis symptomen 

Drop-out: 3 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Williams et 

al, 2002 

(72) 

Cross-over 

60 weken 

12w Melatonine 5mg 

– 12w wash-out – 

12w fototherapie 2500 

lux – wash out 

Of 12w fototherapie 

2500 lux – 

12w wash-out – 

12w melatonine 5mg 

– 12w wash-out 

42 

UK 

Oxford 

criteria 

Melatonine: 

Vitaliteit (p=0.016) 

Mentale gezondheid (p=0.046) 

Verergeren van pijn (p=0.044) 

Fototherapie: 

Slaapstoornissen (p=0.03) 

Melatonine: 

Angst en depressie 

Fototherapie: 

levenskwaliteit 

Angst en depressie 

Drop-outs: 12 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 



 

 

Morris et al, 

2002 (73) 

RCT Clonidine 2.5mg/kg 

IV Placebo 

10 

UK 

Fukuda 

criteria 

Interventiegroep: 

Groeihormoon (P=0.028) 

Loslating van cortisol (P=0.021) 

Taak planning (P=0.023) 

Cognitieve functie 

 

Drop-out: 1 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Santaella et 

al, 2004 

(74) 

RCT 

24 maanden 

NADH 5-10mg  

voedingssupplementen 

+ psychotherapie 

31 

Puerto Rico 

Fukuda 

criteria 

/ / Drop-out: 11 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 

10.1.5.4. Immunologisch – antiviraal 

 

Auteur, jaar Soort studie en 

duur 

Soort onderzoek Aantal 

patiënten, 

land, criteria 

Significante veranderingen Niet significante 

veranderingen 

Drop-out/ 

neveneffecten 

Lerner et al, 

2001 (75) 

RCT - dubbel-

blinde, placebo-

gecontroleerde, 

cross-overstudie 

18 maanden 

IVganciclovir, 5 

mg/kg 2/D 

gedurende  30 

dagen – PO 

Ganciclovir 1 g 3/D 

gedurende 17 

maanden 

11 

Geen criteria 

vermeld 

VS 

/ 

 

Symptomen 

Energieniveau 

Antilichaam titers 

Ernstige pericardiale 

bloedingen bij 2 

patiënten na biopsie: 

de studie werd 

stopgezet. 

Diaz-

Mitoma et 

al, 2003 (76) 

Enkel – blinde 

RCT 

6 maanden 

Even weken: 

InosinePranobex 

2x500mg 3/D 

Oneven weken: 

InosinePranobex 

2x500mg 1/D  

placebo 
 

16 

Canada 

Fukuda criteria 

 

Interventiegroep: 

Immuunfunctie (p<0.03) 

Symptomen 

Cognitieve functie 

Niveau van activiteiten 

Globale ernst 

 

Drop-out: 2 

Neveneffecten: 

Stijging van het 

urinezuur 



 

 

Zachrisson 

et al, 2002 

(77) 

RCT 

32 weken 

Stijgende dosis van 

stafylococcenvaccin: 

0.1ml, 0.2ml, 0.3ml, 

0.4ml, 0.6ml, 0.8ml, 

0.9ml en 1.0ml 

wekelijks – 

boosterdosis 1.0ml 

om de 4 weken (4 

keer)  placebo 

100 

Zweden 

Fukuda criteria 

 

Interventiegroep: 

Klinische indruk van verbetering (p<0.001) 

Vermoeidheid (p<0.01) 

Gedaalde slaap (p<0.01) 

Geheugen (p<0.01) 

Concentratie (p<0.01) 

Verdriet (p<0.01) 

Vijandige gevoelens (p<0.01) 

Pijn (p<0.05) 

Spierspanning 

Autonome problemen 

Spanning 

Pessimistische 

gedachten 

Zorgen maken 

Zelfmoord gedachten 

Hypochondrie 

Fobie 

Drop-out: 10 

Neveneffecten: 

Lokale huidreactie 

Hoofdpijn 

Infecties 

GI problemen 

Nausea/braken 

Depressie 

Palpitaties 

 

10.1.6.  Supplementen en alternatieve behandelingen 

 

10.1.6.1. Supplementen 

 

Auteur, jaar Soort studie en 

duur 

Soort onderzoek Aantal 

patiënten, 

land, 

criteria 

Significante veranderingen Niet significante 

veranderingen 

Drop-out/ 

neveneffecten 

Hartz et al, 

2004 (78) 

Enkel blinde 

RCT 

4 maanden 

Siberische 

Ginseng 

4X500mg  

Placebo 

96 

VS 

Fukuda 

criteria of 

>6 maanden 

onverklaarb

are 

vermoeidhei

d 

Ginseng: 

Vermoeidheid bij de minst zieke patiënten 

(p=0.03) 

Placebo en Ginseng: 

Vooruitgang na 1 maand (p<0.001) 

Depressie 

Somatische symptomen 

Vooruitgang na 2 

maanden 

Drop-out: 22 

Neveneffecten: 

Gevoelige borsten 

Uteriene bloedingen 

Zenuwachtigheid 

Hoofdpijn 



 

 

Cho et al, 

2009 (79) 

Dubbel blinde 

RCT 

4 weken 

Myelophil 1.5g 

2/D  

Myelophil 3g 2/D 

 Placebo 

36 

Zuid-Korea 

>6 maanden 

chronische 

vermoeidhei

d 

Lage dosis: 

Fysieke gezondheid (p=0.027) 

Vermoeidheid (p=0.012) 

Cytokines 

Witte bloedcel formule 

Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Sullivan et al, 

2009 (80) 

Gecontroleerde 

studie 

10 weken 

2X2dl /D 

gedurende 30 

dagen 

15 

Zweden 

Fukuda 

criteria 

Neuro-cognitieve functies (p=0.040) Gezondheidsniveau 

GI microflora 

Vermoeidheid 

Fysieke activiteiten 

Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Malaguarnera 

et al, 2008 

(81) 

Dubbel blinde 

RCT 

180 dagen 

 

ALC 2X2g/D  

placebo 

96 

Italië 

Holmes of 

Fukuda 

criteria 

ALC  placebo: 

Spierpijn (p=0.02) 

Vermoeidheid na inspanning (p<0.001) 

Slaapproblemen (p=0.05) 

Fysieke vermoeidheid (p<0.001) 

Mentale vermoeidheid (p<0.001) 

Ernst van de vermoeidheid (p<0.001) 

Functionele status (p<0.001) 

MMSE (p<0.001) 

ALC  baseline: 

Dagelijkse activiteiten (p=0.03) 

Spierpijn (p=0.005) 

Vermoeidheid na inspanning (p<0.0001) 

Slaapproblemen (p=0.007) 

Fysieke vermoeidheid (p<0.0001) 

Mentale vermoeidheid (p<0.0001) 

Ernst van de vermoeidheid(p<0.0001) 

Functionele status (p=0.05) 

MMSE (p<0.0001) 

Placebo  baseline Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Geen 



 

 

Ruud et al, 

2004 (82) 

RCT 

24 weken 

ALC 2g/D  

PLC 2g/D  

ALC 2g/D + PLC 

2g/D 

90 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

PLC: 

Vermoeidheid (p=0.004) 

ALC: 

Mentale vermoeidheid (p=0.015) 

Concentratie (p=0.010) 

PLC+ALC: 

Vermoeidheid (p<0.001) 

Concentratie (p=0.006) 

PLC: 

Fysieke vermoeidheid 

Concentratie 

Pijn 

Drop-out:19 

Neveneffecten: 

Overactiviteit 

Slapeloosheid 

Brouwers et al, 

2002 (83) 

Dubbel blinde 

RCT 

10 weken 

Supplement 2/D 

 placebo 

53 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

/ Vermoeidheid 

Lichamelijke 

symptomen 

Functionele 

beperkingen 

Fysieke activiteiten 

Drop-out: 5 

Neveneffecten: 

Nausea 

McDermott et 

al, 2005 (84) 

Dubbel blinde 

RCT 

8 weken 

Biobran MGN-3 

3X2g/D  

placebo 

71 

UK 

Fukuda 

criteria 

/ Vermoeidheid 

Angst 

Depressie 

 

Drop-out: 4 

Neveneffecten: 

Nausea 

Prikkelbare darmen 

Verergering van de 

vermoeidheid 

De Becker et 

al, 2001 (85) 

Gecontroleerde 

trial 

8 weken 

Week 1-4: 

acclydine 

4X250mg/D + 

aminozuren  

placebo 

 

Week 5-8: 

acclydine 

2X250mg/D + 

aminozuren  

placebo 

90 

België 

Fukuda 

criteria 

IGF-1 levels (p<0.0002) Algemene gezondheid 

Symptomen 

Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 



 

 

The GHK et 

al, 2007 (86) 

Dubbel blinde 

RCT 

14 weken 

Acclydine + 

aminozuren  

placebo: 

 

week 1–2: 

1mg/D 

week 3–6: 

750mg/D 

week 7–8: 

500mg/D 

week 9–10: 

500mg om de 2D 

week 11–12: 

250mg/D 

week 13–14: 

250mg om de 2D 

57 

Nederland 

Fukuda 

criteria 

/ IGF-1 levels 

Vermoeidheid 

Functionele 

beperkingen 

Drop-out: 2 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Weatherley-

Jones et al, 

2004 (87) 

Triple blind 

RCT 

6 maanden 

Homeopatische 

medicatie  

placebo 

103 

UK 

Oxford 

criteria 

Zelf-gerapporteerde algemene 

vermoeidheid(p=0.04) 

Functionele beperkingen (p=/) 

Fysieke vermoeidheid 

Mentale vermoeidheid 

Niveau van activiteiten 

Motivatie 

Drop-out: 17 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Teitelbaum et 

al, 2001 (88) 

Dubbel blinde 

RCT 

Gemiddeld 101 

dagen 

Homeopatische 

medicatie  

placebo 

72 

UK 

Fukuda 

criteria 

Symptomen (p=0.0002) 

Algemene respons (p=0.0002) 

Fibromyalgie symptomen (p=0.0002) 

/ Drop-out: 8 

Neveneffecten: 

Dermatologische 

problemen 

Fysiologische 

problemen 

GI problemen 

Autonome 

dysfunctie 

Slaapveranderingen 



 

 

Ockerman et 

al, 2000 (89) 

Dubbel blinde 

RCT + Cross-

over 

6 maanden 

Pollen 

7tabletten/D  

placebo 

22 

Zweden 

Fukuda 

criteria 

Pollen tov baseline: 

Totale gezondheid (p<0.01) 

Vermoeidheid (p<0.05) 

Slaapproblemen (p<0.01) 

Depressie (p<0.001) 

GI problemen (p<0.05) 

Koude handen en voeten (p<0.05) 

Geurgevoeligheid (p<0.001) 

RBC fragiliteit (p<0.001) 

Licht- en 

geluidgevoeligheid 

Hoofdpijn 

Spierpijn 

Infecties 

 

Er is geen vergelijking 

tussen beide groepen 

 

Drop-out: 1 

Neveneffecten: 

Intestinaleprobleme

n 

Walker et al, 

2002 (90) 

RCT 

120 dagen 

Paddenstoelen  

placebo 

70 

/ 

Fukuda 

criteria 

/ Lichamelijke 

symptomen 

Drop-out: 2 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Hobday et al, 

2008 (91) 

RCT 

24 weken 

Laag suiker en 

gist dieet  

gezonde voeding 

52 

UK 

Fukuda 

criteria 

/ Vermoeidheid 

Angst 

Depressie 

Algemene gezondheid 

Drop-out: 13 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 

  



 

 

10.1.6.2. Alternatieve behandelingen 

 

Auteur, jaar Soort studie en 

duur 

Soort onderzoek Aantal 

patiënten, 

land, criteria 

Significante veranderingen Niet significante 

veranderingen 

Drop-out/ 

neveneffecten 

Craske et al, 

2009 (92) 

Ongecontroleerde 

studie 

6 maanden 

Wekelijks 

Qigong + 

dagelijkse 

oefeningen thuis 

18 

UK 

Vermoeidheid 

>3 maanden 

Na 3 maanden: 

Vitaliteit (p<0.05) 

Slaapproblemen (p<0.05) 

Sociale activiteiten (p<0.05) 

Beperkingen door hun gezondheid (p<0.05) 

Mentale gezondheid (p<0.05) 

Psychologisch welzijn (p<0.05) 

Pijn (p<0.05) 

Na 6 maanden: 

Vitaliteit (p<0.05) 

Slaapproblemen (p<0.05) 

Sociale activiteiten (p<0.05) 

Mentale gezondheid (p<0.05) 

Psychologisch welzijn (p<0.05) 

Pijn (p<0.05) 

Pijn 

Slaap 

 

 

Drop-out: 4 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Dybwad et al, 

2007 (93) 

RCT 

/ 

/ 29 

Noorwegen 

Fukuda criteria 

/ Algemeen effect 

Symptomen 

Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Yiu et al, 2007 

(94) 

RCT 

4 weken 

/ 99 

Hong Kong 

Fukuda criteria 

/ Algemeen effect 

Symptomen 

Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Li et al, 2006 

(95) 

Gecontroleerde 

trial 

/ 

/ 64 

China 

Fukuda 

/ Algemeen effect 

Symptomen 

Drop-out: / 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Surawy et al, 

2005 

Deel 1 (96) 

Gecontroleerde 

trial 

8 weken 

Mindfulness 

1/W  

Standaard zorg 

Gedurende 8 

weken 

18 

UK 

Oxford criteria 

Angst (p=0.01) Depressie 

Fysiek functioneren 

Subjectieve 

vermoeidheid 

Drop-out: 1 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 



 

 

Surawy et al, 

2005 

Deel 2 (96) 

Ongecontroleerde 

studie 

8 weken 

Mindfulness 

1/W gedurende 

8 weken 

12 

UK 

Oxford criteria 

Angst (p<0.001) 

QOL (p=0.01) 

Vermoeidheid 

Depressie 

Fysiek functioneren 

Drop-out: 3 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Surawy et al, 

2005 

Deel 3 (96) 

ongecontroleerde 

studie 

3 maanden 

Mindfulness 

1/W gedurende 

8 weken + 

boostersessie na 

3 maanden 

11 

UK 

Oxford criteria 

Na 8 weken: 

Angst (p=0.01) 

Depressie (p=0.01) 

Fysiek functioneren (p=0.01) 

Vermoeidheid (p=0.01) 

QOL (p=0.02) 

Na 3 maanden: 

Angst (p=0.01) 

Depressie (p=0.05) 

Fysiek functioneren (p<0.001) 

Vermoeidheid (p<0.001) 

QOL (p=0.05) 

/ Drop-out: 3 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

Walach et al, 

2008 (97) 

Gedeeltelijke 

blinde RCT 

6 maanden 

3 helers op 

afstand  

controlegroep 

die 6M later 

begon 

Geblindeerd  

niet-geblindeerd 

411 

Duitsland, 

Oostenrijk 

Fukuda criteria 

of Oxford 

criteria 

/ Mentale status 

Fysieke status 

Drop-out: 13 

Neveneffecten: 

Niet vermeld 

 

 



 

 

10.2.  Informatiebrief voor klinische studies 
 

1. Titel van de studie 

“Onderzoek naar de  huidige behandelingspatronen voor CVS.” 

2. Doel van de studie 

Het doel van deze studie is om na te gaan welke de huidige behandelingen voor CVS zijn. Er wordt 

gekeken naar de effecten van de behandelingen, levenskwaliteit, huidige symptomen, 

geneesmiddelenconsumptie, medische consumptie en uw werksituatie. Deze kenmerken worden 

ondervraagd door middel van een enquête. 

3. Beschrijving van de studie 

Dit onderzoek wordt gevoerd in opdracht van de Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde 

(GE12) van UGent. Het staat onder leiding van Prof. Dr. Annemans in samenwerking met Dr. 

Rimbaut en het wordt uitgevoerd door Céline Van Gutte, studente Geneeskunde.  

De hele studie verloopt als volgt: 

A. Literatuuronderzoek 

In de literatuur wordt er nagegaan wat de behandelingen voor CVS zijn die momenteel de beste 

resultaten kunnen voorleggen.  Er wordt geprobeerd om een zo volledig mogelijke inventaris van alle 

behandelingen te maken. 

B. Opstellen van een enquête 

Aan de hand van de resultaten van het literatuuronderzoek worden de vragen geformuleerd voor de 

enquête. Verschillende behandelingen voor CVS worden ondervraagd. Naast deze behandelingen 

worden er ook gegevens verzameld over de geneesmiddelenconsumptie, het aantal doktersbezoeken, 

de kost van deze behandelingen, levenskwaliteit en de werksituatie. 

C. Rekruteren van deelnemers en invullen van de vragenlijsten 

Om een accuraat beeld te krijgen van de behandeling van CVS is het de bedoeling dat minstens 100 

volwassen patiënten deze enquête invullen. Deze patiënten zullen gerekruteerd worden in het 

behandelingscentrum voor CVS in het UZ Gent en in 4 perifere centra: Brugge, Eeklo, Oostende en 

Kortrijk. De behandelende artsen in de verschillende centra staan mee in voor het verdelen van deze 

vragenlijst. Na een consultatie of een therapiesessie zal u de vraag krijgen om vrijwillig deel te nemen 

aan deze studie. Indien u akkoord gaat, kan u de enquête rustig ter plaatse invullen en indienen bij de 

verantwoordelijke arts of bij de verpleging.  

Bovendien zullen er ook patiënten gerekruteerd worden via internetfora en patiëntenverenigingen die 

niet in behandeling zijn in een gespecialiseerd centrum.  

Op de website, op het forum en in de ledenbladen van VZW MEAB zal een oproep geplaatst worden 

om vrijwillig deel te nemen aan deze studie. Indien u geïnteresseerd bent, kan u via mail contact met 

mij opnemen voor meer informatie. Wanneer u bereid bent om deel te nemen, zullen via de post alle 

documenten opgestuurd worden samen met een envelop om alles terug te sturen. Uw adres dat 



 

 

gebruikt wordt voor deze correspondentie wordt op geen enkele manier opgeslaan of vermeld in het 

kader van deze studie. Er wordt u de garantie gegeven dat uw gegevens anoniem verwerkt worden. 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 25 min in beslag nemen. De vragenlijst is 13 pagina’s 

lang. Het is belangrijk voor het slagen van deze studie dat u de vragenlijst zo correct mogelijk invult. 

Naast het invullen van de enquête worden er geen verdere acties van u verwacht. 

D. Verwerken van de gegevens 

Zodra de vragenlijsten ingevuld zijn,  wordt er begonnen met de anonieme verwerking van deze 

gegevens. De resultaten worden vergeleken met de informatie uit de literatuur en de nationale 

gezondheidsenquête. Op die manier kan een duidelijk beeld gevormd worden van de huidige situatie. 

Deze gegevens worden ten slotte verwerkt in het eindwerk van studente Céline Van Gutte  en in 

eventuele latere publicaties. 

4. Deelname en beëindiging 

Uw deelname aan deze studie is vrijwillig. Dat betekent dat u kan weigeren om deel te nemen. 

Wanneer u beslist om deel te nemen, kan u op een later tijdstip van gedachten veranderen zonder dat 

dit invloed heeft op uw relatie met de artsen en de onderzoekers. Ook uw beslissing om niet deel te 

nemen zal geen invloed hebben op uw relatie met de artsen en met de onderzoekers. 

Wanneer u wenst deel te nemen, wordt u gevraagd om het toestemmingsformulier te tekenen. U krijgt 

een kopie van het toestemmingsformulier mee naar huis. 

5. Risico’s en voordelen 

Er zijn geen verwachte risico’s of ongemakken verbonden aan deze studie. Al de bekomen resultaten 

zullen anoniem verwerkt worden in een thesis. 

Deze studie werd goedgekeurd door het Ethisch Comité verbonden aan het UZ Gent. Het feit dat het 

Ethisch Comité deze studie heeft goedgekeurd, hoeft niet mee te spelen in uw beslissing om deel te 

nemen aan deze studie. 

6. Kosten 

Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname aan deze studie. 

7. Vergoeding 

Er is geen vergoeding voorzien voor de deelnemers aan deze studie. 

  



 

 

8. Vertrouwelijkheid 

Volgens het Koninklijke Besluit van 8 december 1992 en het Koninklijke Besluit van 22 augustus 

2002 zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en hebt u recht tot inzage in uw gegevens. 

Wanneer er volgens u incorrecte gegevens worden gebruikt, heeft u het recht om uw gegevens aan te 

passen. 

Bij deelname aan dit onderzoek worden uw gegevens anoniem gemaakt zodat u niet kan worden 

geïdentificeerd. Wanneer de resultaten van deze studie openbaar gemaakt worden, zal uw identiteit 

niet achterhaald kunnen worden. 

U kan uw toestemming om de informatie over uw gezondheid te gebruiken in deze studie op elk 

moment terug intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, zullen uw gegevens niet langer worden 

gebruikt in deze studie. 

9. Letsels ten gevolge van deelname aan de studie 

De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van schade en/of 

letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een verzekering afgesloten met 

foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 

2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar. 

10. Contactpersonen 

Indien u aanvullende informatie wenst over de studie of over uw rechten en plichten, kan u op elk 

ogenblik contact opnemen met: 

Prof. Dr. Annemans 

Universiteit Gent 

Vakgroep maatschappelijke gezondheidkunde 

Blok A, 2
e
 verdiep 

De Pintelaan 185 – B-9000 Gent 

 

Dr. Steven Rimbaut  

UZ Gent 

Sectorvoorzitter 

Sector Bewegingsstelsel 

Dwarsgebouw rechts, 1
e
 verdiep 

De Pintelaan 185 - B-9000 Gent  

 

Céline Van Gutte 

Universiteit Gent 

Bosstraat 57 

9420 Mere 

0497/72.68.79 

celine.vangutte@ugent.be 

  

mailto:celine.vangutte@ugent.be


 

 

10.3.  Informed Consent: “Onderzoek naar de huidige 

behandelingspatronen voor CVS” 
 

Ik, _____________________________________________ heb het document “informatiebrief voor 

klinische studies” volledig gelezen en begrepen en ik heb er een kopie van gekregen. Ik ga akkoord 

met de informatie in het document met betrekking tot het doel, de methode, de procedure, de 

voordelen, de kosten en de risico’s van dit onderzoek. Er is me de mogelijkheid gegeven om vragen te 

stellen over de studie en deze vragen zijn uitgebreid beantwoord. 

Ik ga akkoord om constructief samen te werken met de bevoegde onderzoekers.  

Ik geef bovendien mijn toestemming om de anonieme gegevens uit de enquête te gebruiken voor 

verwerking. Wanneer ik mijn gegevens wil inkijken of aanpassen, kan ik elk moment contact opnemen 

met de bevoegde personen. 

Ik ben op de hoogte van het bestaan van een verzekeringspolis in geval van schade door deelname aan 

deze studie. 

Ik ben ervan op de hoogte dat deze studie goedgekeurd werd door het Ethisch Comité van het UZ 

Gent. Het feit dat het Ethisch Comité deze studie heeft goedgekeurd, hoeft niet mee te spelen in de 

beslissing om deel te nemen aan deze studie. 

Ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment kan weigeren om deel te nemen aan deze studie zonder 

een reden te moeten opgeven. Deze weigering zal geen invloed hebben op de relatie met de artsen en 

de onderzoekers. Ik weet ook dat mijn deelname aan deze studie op elk moment geweigerd kan 

worden. 

Dit informed consent heeft betrekking op het onderzoek “onderzoek naar de huidige 

behandelingspatronen voor CVS” uitgevoerd door Céline Van Gutte, onder leiding van Prof. Dr. 

Annemans in samenwerking met Dr. Rimbaut. 

 

Handtekening + Naam        Datum



 

 

10.4.  Enquête 
 

 

 

 

 

 
 

 

Enquête 
 

 

 

Onderzoek naar de huidige behandelingspatronen 

voor CVS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céline M.M. Van Gutte 

2
e
 master Geneeskunde 

Universiteit Gent 

Masterproef 

 

Celine.vangutte@ugent.be 

  

mailto:Celine.vangutte@ugent.be


 

 

I. Algemeen 

Gelieve vooraleer de vragen te beantwoorden, de gegevens in de kader hieronder in te vullen 

Vragenlijst ingevuld op: .../.../….. (dag, maand, jaar) 

Uw initialen: …… 

Uw geboortejaar: ….. 

Uw geslacht: ….. 

1. Door wie werd bij u de diagnose van CVS gesteld? 

(Kruis het passende antwoord aan) 

o Huisarts, welke? …………………………………………………. 

o Specialist, welke? ………………………………………………… 

o Multidisciplinair team van artsen en paramedici 

o Ik weet het niet 

o De diagnose van CVS werd niet door een arts bij mij gesteld 

 

2. Wanneer werd de diagnose van CVS bij u gesteld? 

.. / ….  (Maand/jaar) 

3. Bent u momenteel in een gespecialiseerd centrum voor CVS in behandeling? 

o Neen 

o Ja, welk centrum? 

……………………………………………………………………………. 

 

4. Sinds wanneer bent u  in behandeling in dit centrum? 

.. / .. / … (dag/maand/jaar) 

 

5. Was u voorheen reeds in andere centra in behandeling? 

o Neen 

o Ja: in …………………………………….. van .. / .. / …. tot .. / .. / …. 

 in …………………………………….. van .. / .. / …. tot .. / .. / …. 

 in …………………………………….. van .. / .. / …. tot .. / .. / …. 

 

6. Bent u momenteel in behandeling bij een huisarts of specialist voor CVS buiten 

een gespecialiseerd centrum? 

o Neen 

o Ja, huisarts of specialist (schrappen wat niet past) 

Naam behandelende arts:………………………………………………….. 

  



 

 

7. Kan u beschrijven in welke mate en hoe vaak u last had van de volgende 

symptomen gedurende de voorbije maand? 

 Zeer 

ernstig  

Ernstig Matig Mild Geen last van Aantal dagen 

per week 

Vermoeidheid       

Hoofdpijn       

Concentratie       

Keelpijn       

Gezwollen klieren       

Spierpijn       

Gewrichtspijnen       

Vermoeid opstaan       

Verergering van de 

klachten na 

inspanning 

      

…       

…       

II. ALGEMENE GEZONDHEIDSTOESTAND 

Dit deel van de vragenlijst (vraag 6 tot 16) gaat over uw standpunt ten opzichte 

van uw gezondheid. Dit is een internationaal erkende set van vragen die toelaat 

om uw gezondheid en levenskwaliteit te vergelijken met eerder gevoerde studies. 

Beantwoord elke vraag door het meest passende antwoord aan te duiden. 

8. Hoe zou u in  het algemeen uw gezondheid beschrijven?          

 

o Uitstekend 

o Zeer goed 

o Goed 

o Matig 

o Slecht 

 

9. Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid over het algemeen, vergeleken met een jaar 

geleden ?  

 

o Veel beter nu dan een jaar geleden 

o Wat beter nu dan een jaar geleden 

o Ongeveer hetzelfde dan een jaar geleden 

o Wat slechter nu dan een jaar geleden 

o Veel slechter nu dan een jaar geleden 

  



 

 

De volgende vragen gaan over bezigheden die u zou doen op een doorsnee dag. 

10. Wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij deze bezigheden? Zo ja, in 

welke mate?  

(omcirkel één cijfer op elke regel) 

BEZIGHEDEN Ja, 

ernstig 

beperkt 

Ja, 

een 

beetje 

beperkt 

Nee, 

helemaal 

niet 

beperkt 

a. Forse inspanning, zoals hardlopen, tillen 

van zware voorwerpen, een veeleisende 

sport beoefenen 

1 2 3 

b. Matige inspanning, zoals een tafel 

verplaatsen, stofzuigen, zwemmen of 

fietsen. 

1 2 3 

c. Boodschappen tillen 1 2 3 

d. Een paar trappen oplopen 1 2 3 

e. Eén trap oplopen 1 2 3 

f. Bukken, knielen of hurken 1 2 3 

g. Meer dan een kilometer lopen 1 2 3 

h. Een paar honderd meter lopen 1 2 3 

i. Ongeveer honderd meter lopen 1 2 3 

j. Uzelf wassen of aankleden 1 2 3 

 

11. Heeft u in de afgelopen 4 weken, één van de volgende problemen ondervonden bij 

uw werk of andere dagelijkse bezigheden, ten gevolge van uw lichamelijke 

gezondheid? (omcirkel één cijfer op elke regel) 

 JA NEE 

a. U besteedde minder tijd aan werk of andere taken 1 2 

b. U heeft minder bereikt dan u zou willen 1 2 

c. U was beperkt in het soort werk of andere taken 1 2 

d. U had moeite om uw werk of andere bezigheden uit te voeren 

(het kostte u bijvoorbeeld extra inspanning) 
1 2 

 



 

 

12. Heeft u in de afgelopen 4 weken, één van de volgende problemen ondervonden bij 

uw werk of andere dagelijkse bezigheden ten gevolge van emotionele problemen 

(zoals depressieve of angstige gevoelens)?                                                                                               

(omcirkel één cijfer op elke regel) 

 JA NEE 

a. U besteedde minder tijd aan werk of andere bezigheden 1 2 

b. U heeft minder bereikt dan u zou willen 1 2 

c. U deed uw werk of andere bezigheden niet zo zorgvuldig als  

gewoonlijk 
1 2 

 

13. In hoeverre hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen u 

gedurende de afgelopen 4 weken gehinderd in uw normale omgang met familie, 

vrienden of buren, of bij activiteiten in groepsverband?  

 

o Helemaal niet 

o Enigszins 

o Nogal 

o Veel 

o Heel erg veel 

 

14. Hoeveel lichamelijke pijn heeft u de afgelopen 4 weken gehad? 

 

o Geen 

o Heel licht 

o Licht 

o Nogal 

o Ernstig 

o Heel ernstig 

  

15. In welke mate bent u de afgelopen 4 weken door pijn gehinderd in uw normale 

werk (zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk)? 

 

o Helemaal niet 

o Een klein beetje 

o Nogal 

o Veel 

o Heel erg veel 

  

  



 

 

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging in de afgelopen 4 

weken. Wilt u a.u.b. bij elke vraag het antwoord geven dat het beste benadert hoe u zich 

voelde. 

16. Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken : 

(omcirkel één cijfer op elke regel) 

 Altijd Meestal Vaak Soms Zelden Nooit 

a. Voelde u zich levenslustig? 1 2 3 4 5 6 

b. Was u erg zenuwachtig? 1 2 3 4 5 6 

c. Zat u zo in de put dat niets 

u kon opvrolijken? 
1 2 3 4 5 6 

d. Voelde u zich rustig en 

tevreden? 
1 2 3 4 5 6 

e. Had u veel energie? 1 2 3 4 5 6 

f. Voelde u zich somber en  

 neerslachtig? 
1 2 3 4 5 6 

g. Voelde u zich uitgeput? 1 2 3 4 5 6 

h. Was u gelukkig? 1 2 3 4 5 6 

i. Voelde u zich moe? 1 2 3 4 5 6 

 

17. Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen u 

gedurende de afgelopen 4 weken gehinderd bij uw sociale activiteiten (zoals 

vrienden of familie bezoeken, etc)? 

 

o Altijd 

o Meestal 

o Soms 

o Zelden 

o Nooit 

  



 

 

18. Hoe JUIST of ONJUIST is elk van de volgende uitspraken voor u?  

(omcirkel één cijfer op elke regel) 

 

 
Volkomen 

juist 

Grotendeels 

juist 

Weet 

ik niet 

Grotendeels 

onjuist 

Volkomen 

onjuist 

a. Ik lijk wat 

gemakkelijker ziek te 

worden dan andere 

mensen 

1 2 3 4 5 

b. Ik ben minstens even 

gezond als andere 

mensen die ik ken 

1 2 3 4 5 

c. Ik verwacht dat mijn   

gezondheid achteruit 

zal gaan 

1 2 3 4 5 

d. Mijn gezondheid is 

uitstekend 
1 2 3 4 5 

III. Behandelingen 

19. Heeft u ooit gedragstherapie gevolgd? (psychotherapie/CBT) 

o Ja 

o Neen 

 

20. Volgt u momenteel gedragstherapie? 

o Ja 

o Neen 

Indien nee, ga naar vraag 30 

Indien ja: 

21. Hoeveel sessies volgt u per week: 

 

o Hoeveel sessies per week volgt u op individuele basis? 

……………………………………………………………………………. 

 

o Hoeveel sessies per week volgt u in groep (met meerdere personen 

tegelijkertijd)? 

……………………………………………………………………………. 

 

22. Hoe lang duurt een sessie gemiddeld? 

……………………………………………………………………………. 

 

23. Sinds wanneer volgt u deze gedragstherapie? 

……………………………………………………………………………. 

 



 

 

24. Beschrijf kort waaruit deze gedragstherapie bestaat. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

25. Heeft deze behandeling tot nu toe een positief effect op de volgende symptomen op 

lange termijn? 

 Zeer veel 

verbetering 

(++) 

Verbetering 

(+) 

Status 

quo (=) 

Verslechtering 

(-) 

Zeer veel 

verslechtering 

(--) 

Vermoeidheid      

Hoofdpijn      

Concentratie      

Keelpijn      

Gezwollen klieren      

Spierpijn      

Gewrichtspijnen      

Vermoeid opstaan      

Verergering van de 

klachten na 

inspanning 

     

…      

…      

26. Welke algemeen resultaat hebben deze sessies tot nu toe volgens u op korte termijn 

(24-48u na de behandelsessie)? 

o Zeer veel verbetering 

o Verbetering 

o Status quo 

o Verslechtering 

o Zeer veel verslechtering 

 

27. Welke algemeen resultaat hebben deze sessies tot nu toe volgens u op lange 

termijn? 

o Zeer veel verbetering 

o Verbetering 

o Status quo 

o Verslechtering 

o Zeer veel verslechtering 

 

  



 

 

28. Hoeveel is de totale kost voor deze therapie per maand (inclusief het gedeelte dat 

u eventueel niet zelf moet betalen)? 

……………………………………………………………………………. 

 

29. Kan u deze kosten ergens gedeeltelijk of volledig recupereren ? 

o Neen 

o Ja 

Indien ja, waar kan u die kosten recupereren? 

o Bij mijn werkgever 

o Bij mijn mutualiteit 

o Bij mijn hospitalisatieverzekering 

Hoeveel kost het u dan reëel per maand? (wat u uit eigen zak betaalt) 

……………………………………………………………………………. 

 

30. Heeft u ooit oefentherapie gevolgd? (kinesitherapie/GET) 

o Ja 

o Neen 

 

31. Volgt u momenteel oefentherapie? 

o Ja 

o Neen 

Indien nee, ga naar vraag 41 

Indien ja: 

32. Hoeveel sessies volgt u per week: 

 

o Hoeveel sessies per week volgt u op individuele basis? 

……………………………………………………………………………. 

 

o Hoeveel sessies per week volgt u in groep (met meerdere personen 

tegelijkertijd)? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

33. Hoe lang duurt een sessie gemiddeld? 

……………………………………………………………………………. 

 

34. Sinds wanneer volgt u deze oefentherapie? 

……………………………………………………………………………. 

 



 

 

35. Beschrijf kort waaruit deze oefentherapie bestaat. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

36. Heeft deze behandeling tot nu toe een positief effect op de volgende symptomen? 

 Zeer veel 

verbetering 

(++) 

Verbetering 

(+) 

Status 

quo (=) 

Verslechtering 

(-) 

Zeer veel 

verslechtering 

(--) 

Vermoeidheid      

Hoofdpijn      

Concentratie      

Keelpijn      

Gezwollen 

klieren 

     

Spierpijn      

Gewrichtspijnen      

Vermoeid 

opstaan 

     

Verergering van 

de klachten na 

inspanning 

     

…      

 

37. Welke algemeen resultaat hebben deze sessies tot nu toe volgens u op korte termijn 

(24-48u na de behandelsessie)? 

o Zeer veel verbetering 

o Verbetering 

o Status quo 

o Verslechtering 

o Zeer veel verslechtering 

 

38. Welke algemeen resultaat hebben deze sessies tot nu toe volgens u op lange 

termijn? 

o Zeer veel verbetering 

o Verbetering 

o Status quo 

o Verslechtering 

o Zeer veel verslechtering 

 

39. Hoeveel is de totale kost voor deze therapie per maand (inclusief het gedeelte dat 

u niet zelf moet betalen)? 

……………………………………………………………………………. 

 



 

 

40. Kan u deze kosten ergens gedeeltelijk of volledig recupereren ? 

o Neen 

o Ja 

Indien ja, waar kan u die kosten recupereren? 

o Bij mijn werkgever 

o Bij mijn mutualiteit 

o Bij mijn hospitalisatieverzekering 

Hoeveel kost het u dan reëel per maand? (wat u uit eigen zak betaalt) 

……………………………………………………………………………. 

 

41. Hebt u in de voorbije maand geneesmiddelen gebruikt in het kader van de 

behandeling van CVS? Supplementen of homeopathische geneesmiddelen worden 

hier niet bij gerekend. 

o Neen 

o Ja, namelijk ………………..(aantal) geneesmiddelen  

Geneesmiddel  

(naam of omschrijving)  

Dosis per 

inname*  

Aantal innamen per 

dag/week/maand 

(schrappen wat niet past) 

Aantal dagen in 

de afgelopen 

maand 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

* Als u de dosis niet weet, kunt u die overslaan 

  



 

 

42. Hoeveel contacten heeft u de voorbije 2 maanden gehad met volgende 

gezondheidswerkers.  

o Huisarts: …………… contact(en) 

    Specifieer de reden: …………………………………………… 

o Specialist: …………… contact(en) 

Specifieer de reden: …………………………………………… 

o Psychiater, psycholoog of psychotherapeut: …………… contact(en) 

    Specifieer de reden: …………………………………………… 

o Bedrijfsarts: …………… contact(en) 

  Specifieer de reden: …………………………………………… 

o Kinesist: …………… contact(en) 

  Specifieer de reden: …………………………………………… 

o Logopedist: …………… contact(en) 

  Specifieer de reden: …………………………………………… 

o Ergotherapeut: …………… contact(en) 

  Specifieer de reden: …………………………………………… 

o Manueel therapeut: …………… contact(en) 

  Specifieer de reden: …………………………………………… 

o Kraker: …………… contact(en) 

  Specifieer de reden: …………………………………………… 

o Andere: …………… contact(en) bij ………………………… 

  Specifieer de reden: …………………………………………… 

 

43. Bent u de laatste 2 maanden opgenomen geweest in het ziekenhuis in het kader 

van CVS?  

(enkel de opnames waarbij u minstens 1 nacht in het ziekenhuis verbleef) 

o Neen 

o Ja  

  



 

 

44. Hebt u in de afgelopen 2 maanden beroep gedaan op een of meerdere alternatieve 

geneeswijzen? 

(Voorbeelden van een alternatieve genezer zijn: homeopaat, acupuncturist, 

natuurgenezer,  iriscopist, holistisch therapeut, paragnost, Reikitherapeut,…) 

o Neen 

o Ja,  

Alternatieve genezer: Aantal contacten: Reden: 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

 

45. Heeft u de afgelopen maand voedingssupplementen (vitaminepreparaten, 

homeopathische middelen of andere) gebruikt? 

o Neen 

o Ja,  namelijk 

………………………………………………………………………….. 

namelijk 

……………………………………………………………………… 

namelijk 

………………………………………………………………………….. 

namelijk 

………………………………………………………………………….. 

namelijk 

………………………………………………………………………….. 

IV. Werk 

46. Wat was uw werksituatie vóór het begin van de symptomen van CVS ? 

o Voltijds aan het werk 

o Deeltijds aan het werk, namelijk ….. % 

o Werkloos 

o (langdurig) Ziekteverlof 

o Andere, namelijk: 

…………………………………………………………………… 

  



 

 

47. Heeft u uw werksituatie omwille van de symptomen van CVS moeten wijzigen (bv. 

stoppen; deeltijds ipv voltijds)? 

o Neen 

o Ja, namelijk: 

………………………………………………………………………… 

 

48. Bent u momenteel in ziekteverlof te wijten aan CVS? 

o Neen 

o Ja: (schrappen wat niet past) 

i. Langdurig ziekteverlof 

Sinds wanneer: …….. 

ii. Kortdurend ziekteverlof 

Sinds wanneer: …….. 

 

49. Bent u momenteel in beroepsloopbaanonderbreking ten gevolge van CVS? 

o Neen 

o Ja: (schrappen wat niet past) 

i. Voltijdse beroepsloopbaanonderbreking 

Sinds wanneer: ………. 

ii. Deeltijdse beroepsloopbaanonderbreking 

Sinds wanneer: ………. 



 

 

 

 

 

 

 

 


