
    

Nuttige medische informatie bij de behandeling van COVID-19 bij patiënten met  
onderliggend myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) en 

ernstige fibromyalgie (FM) 
 
Als uw patiënt is gediagnosticeerd met ME/CVS/ernstige FM, moet u ervan uitgaan dat hij/zij een ernstige, 
chronische multisysteemziekte heeft, die de prognose negatief kan beïnvloeden. De bedoeling van deze brief is om 
basisadvies en medisch-wetenschappelijke informatie over ME/CVS/ernstige FM te verstrekken die medische 
beslissingen kunnen onderbouwen. 
 
ME/CVS wordt gekenmerkt door ernstige vermoeidheid en snelle vermoeibaarheid, zowel fysiek als cognitief. De 
symptomen kunnen verergeren na fysieke of cognitieve inspanning, orthostatische stress, omgevings- en zintuiglijke 
stress. Wanneer ze worden onderworpen aan deze stressoren, kunnen patiënten meer uitputting, cognitieve 
stoornissen, slaapverstoring, pijn, hoofdpijnen, autonome ontregeling, duizeligheid en griepachtige symptomen 
ervaren. Let op de vaak voorkomende comorbide aandoeningen: dunnevezelneuropathie, hypermobiliteit, auto-
immune schildklierziekte, euthyroidische ziektesyndroom, Sicca Syndroom, pijnversterkingsstoornissen (waaronder 
FM), posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS), primaire slaapstoornissen, meervoudige chemische 
gevoeligheden, bacteriële overgroei in de dunne darm (SIBO), GI-dysmotiliteit, coeliakie, enz. 
 
KORTE TIPS voor het behandelen van patiënten met ME/CVS/ernstige FM 
die acuut ziek worden: 
 
Ga ervan uit dat de patiënt orthostatisch is en behandel hem als in "shock" (abnormale perfusie en 
circulatiestoornissen) 

 Verhoog en behoud het intravasculair volume met IV-zoutoplossing [tenzij bij congestief hartfalen of een 
duidelijke vochtoverbelasting].  

 Controleer de orthostatische vitale functies. Controleer en vervang elektrolyten.  Overweeg de afwisseling van 
NS en LR ( (normale zoutoplossing/Ringer-lactaat).  Vermijd hypotensie en hypovolemie. 

 Geef zuurstof, ook bij niet ernstig hypoxemisch. 
 Laat patiënten gaan liggen of zitten met hun voeten omhoog, beperk activiteit en laat ze rusten als dat nodig 

is. Vermijd langdurig rechtop staan of zelfs langdurig met de voeten op de grond zitten.  Zorg voor een rolstoel 
om energie te besparen. 

Beperk zintuiglijke prikkels [zintuiglijke stress] zo veel mogelijk 
 Beperk fel licht, luide muziek, onaangename geluiden en parfums/geuren.   
 Zorg voor voldoende pijnbestrijding.   
 Beperk nachtelijke slaapverstoringen. Behandel de slaap, indien nodig en aangepast aan de patiënt. Een reeks 

nachten met slaapverstoring kan alle aspecten van de ziekte verergeren. 
Ga ervan uit dat er een cognitieve stoornis is [cognitieve vertraging]  

 Houd het gesprek eenvoudig.  Vermijd samengestelde vragen. 
 Wees geduldig en geef de patiënt langer de tijd om te reageren op vragen.  
 Schrijf  aanwijzingen op.   
 Laat familie en verzorgenden helpen met de communicatie. 

Gebruik medicatie doordacht, deskundig en met een nauwgezette opvolging  
 Patiënten met ME/CVS kunnen buitengewoon gevoelig zijn voor de gevolgen van medicatie en hebben een 

grotere kans op allergische reacties.   
 Begin met lage doseringen van medicatie (10-25% van de gebruikelijke).  Laat de patiënt intoleranties en 

ervaringen uit het verleden rapporteren. 
 Wees zeer voorzichtig met het abrupt stoppen van benzodiazepines en opioïden, omdat de ontwenning 

sterker kan zijn en zeer ernstige reboundsymptomen kan uitlokken. 
 Overweeg "stress-doses" van hydrocortison (5-10 mg per keer), als leed de patiënt aan bijnierinsufficiëntie.  

Patiënten kunnen een centraal afgezwakte "stressrespons" hebben die een wisselende afgifte van cortisol 
signaleert.    
 



 

De huidige evidence-based klinische diagnostische kerncriteria voor ME/CVS, (waarbij de symptomen matig tot 
ernstig en minstens 6 maanden lang 50% van de tijd aanwezig moeten zijn) zijn: verminderd vermogen om te 
functioneren gepaard aan uitputting, verergering van de ziekte na inspanning, verstoorde slaap, cognitieve 
verstoringen en/of orthostatische intolerantie. De meeste patiënten hebben ook last van pijn en immunologische 
verschijnselen. 

Volgens de huidige bevindingen heeft de onderliggende pathologie van ME/CVS te maken met het 
energiemetabolisme, het zenuwstelsel en het immuunsysteem. 

 Abnormaal celmetabolisme.  Metabolisch zijn er tekortkomingen gevonden in routes die energie produceren 
uit enkelvoudige suikers, vetzuren en aminozuren.  Verhoogde lactaatniveaus in het hersenruggenmergvocht 
kunnen duiden op een verminderde oxidatieve fosforylering, met een daaruit voortvloeiende verschuiving 
naar het anaerobe metabolisme.  Cardiopulmonaire inspanningstests (CPETs) suggereren een lage anaerobe 
drempel.  Invasief gemeten CPET toont een slechte/verminderde pre-load en verminderde zuurstofextractie 
aan door ofwel perfusieafwijkingen ofwel het onvermogen van de cellen om de geleverde zuurstof te 
gebruiken. 

 Neuro-inflammatie en centrale sensitisatie.   Versterking van of verhoogde gevoeligheid voor zintuiglijke 
prikkels. Onderzoek naar ruggenmergvocht heeft een verhoogd aantal witte bloedcellen en proteïnen 
aangetoond. MRI-, functionele MRI- en PET-studies hebben hypoperfusie, verhoogd lactaat en wijdverspreide 
activering van gliacellen aangetoond.  EEG-studies laten abnormale hersengolven en connectiviteit van 
verschillende hersengebieden zien. 

 Cognitieve verstoringen.  Kwalitatief hoogstaand bewijs ondersteunt cognitieve vertraging, en toont 
aandacht-, geheugen- en reactietijdgebreken aan.  Het is onduidelijk in hoeverre dit verband houdt met een 
neuro-inflammatoir proces versus een verminderde hersenperfusie. 

 Aangetaste/ontregelde HPA-as en stressrespons van het autonome zenuwstelsel (AZS).  Orthostatische 
intolerantie komt veel voor. Neuro-endocriene studies tonen afwijkingen aan van de hypothalamus-hypofyse-
bijnieras, van de afscheiding van groeihormoon en van de centrale signalering van de cortisolafgifte.  Studies 
van het AZS hebben duidelijk bewijs gevonden van ontregelde activiteit van het autonome zenuwstelsel, een 
verminderde baroreflexfunctie, sterk verhoogde veneuze pooling, een afname van de massa rode cellen, en 
een verminderd plasmavolume. 

 Abnormale immuunfunctie.  Er is bewijs dat de functie van de naturalkillercellen is aangetast, er zijn meer 
geactiveerde CD8+ cytotoxische T-cellen, er zijn verschillende autoantilichamen aanwezig, met name in het 
CZS en het AZS.   Een verhoogde productie van verschillende pro-inflammatoire cytokines correleert met de 
ziekte-ernst.  Mestcelactivering is bij sommige patiënten aanwezig. 

 Risico op virale reactivering (bijvoorbeeld van varicella zoster, CMV en EBV) bestaat. 

Deze flyer werd op 20/03/2020 opgesteld door Lucinda Bateman, MD, van het Bateman Horne Center.  De bedoeling is om het begrip van bekende aspecten van 
ME/CVS te vergroten. De TIPS zijn van Dr. Bateman, een expert in het omgaan met ME/CVS. Er zijn momenteel geen behandelingsrichtlijnen voor ME/CVS.   Pagina 
2 is sterk leunend op de onderstaande referentie geschreven. Elk geval moet zorgvuldig worden geëvalueerd en behandeld volgens het beste oordeel van de 
behandelend arts,en voor elk medisch probleem dat zich voordoet, met inachtneming van de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen en aanwijzingen.   
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