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Denise de Hoop (45) leed jarenlang aan de ziekte ME 
(Myalgische Encefalomyelitis), een neuro-immunologische 
multisysteemziekte. Deze ziekte wordt door artsen onterecht als 
psychosomatische aandoening gezien. De ziekte wordt door hen 
ook wel CVS (Chronisch Vermoeidssyndroom genoemd), een 
benaming die de lading bij lange na niet dekt. Patiënten worden 
voor behandeling doorverwezen naar psychologen en 
fysiotherapeuten. 
Hierdoor kon het gebeuren dat Denise niet serieus genomen 
werd toen ze met diverse zorgwekkende symptomen aanklopte 
bij verschillende artsen. Daardoor werd de borstkanker waar ze 
aan bleek te lijden veel te laat ontdekt. Denise hield een blog bij 
op een lotgenotenforum. Hierin beschrijft ze het onbegrip waar 
ze mee te maken krijgt, de frustratie en de angst waar ze mee te 
kampen had. Haar vriendin Francis bewerkte haar dagboek tot 
dit boek. Met dit boek hoopte Denise en met haar veel lotgenoten 
dat mensen met ME vaker serieus genomen gaan worden door 
de medische wereld.  

 
 

 

Titel: Gebroken Leven 
Auteur: Kees Kooman,  
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Uitgeverij de Kring, Amsterdam,  
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Uitsluitend te bestellen bij: 
Uitgeverij De Kring (Nederland) en 
ME-vereniging (via mail) (België) . 
  
Boek over de (wan)toestanden rond ME/CVS in Nederland en 
België. 

 

 

Titel: De CVS-mythe. Waarom onze geneeskunde zich geen 
raad weet met chronische ziekten. 
Auteur: Francis Coucke.  
Datum: 2012 
Standaard Uitgeverij. 
ISBN: 9789002240560. 
Prijs € 19,95. 
  
Over de oorzaken (een slecht werkend immuunsysteem, 
verstoorde hormonenwerking, zieke darmen en onaangepaste 
voeding) en "prestatiegeneeskunde". 

 

 

http://www.me-gids.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-973.html
http://www.uitgeverijdekring.nl/boek/gebroken-leven
http://www.me-cvs.be/
mailto:me.vereniging@belgacom.net
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Oorzaken, symptomen en diagnose  
De verschillende wegen naar genezing  
Er mee omgaan en doorgaan 
 
"Een sympathiek boek dat echter door talloze fouten en 
slordigheden wordt ontsierd" (boekbespreking MEdium, april 2004) 

 

Titel: CFS; A Biological Approach (Engelstalig) 
Auteurs: Dr. Patrick Englebienne en Dr. Kenny De Meirleir 
Jaar van uitgave: 2002 
Prijs: $99.95 
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De inhoud van het boek geeft een overzicht van de 
wetenschappelijke kennis en vooruitgang binnen het CVS-
onderzoek, de diagnose en de behandeling ervan. 
Boek is vooral bedoeld voor medici en wetenschappelijk 
onderzoekers 
 
Meer info: website CRC press 
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Neen, ik ben niet lui! is een boek geschreven voor jongeren die 
lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) of anders 
genoemd myalgische encephalomyelitis. 
Aangezien deze jongeren klagen over extreme vermoeidheid, 
hoofdpijn, spierpijn en verschillende terugkerende infecties als 
toemaatje, kunnen ze niet mee in onze snelle maatschappij. 
Helaas zijn er nog steeds te weinig voorzieningen om jongeren die 
aan deze chronische aandoening lijden, op te vangen. 
Dit boek heeft dan ook als doel hun omgeving zo veel mogelijk te 
informeren, zodat onbegrip verandert in begrip, spot in steun, en 
onwetendheid in (h)erkenning.  
De wetenschappelijke informatie wordt ondersteund door 
praktische tips en getuigenissen van jongeren met het chronisch 
vermoeidheidssyndroom, maar ook van hun ouders. 
 

 

http://www.crcpress.com/product/isbn/9780849310461
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In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat aan de onbekende 
ziekte M.E. (Myalgische Encephalomyelitis) lijdt, sterk gestegen. 
Deze ziekte, die ook wel 'vermoeidheidssyndroom' wordt 
genoemd, wordt vaak afgedaan als 'psychisch', maar heeft 
lichamelijke oorzaken. Gezonde, actieve mensen worden 
chronisch moe en kunnen niet goed meer functioneren. 
 
In Leven met M.E. beschrijft Anne Macintyre, een arts die zelf met 
M.E. te kampen heeft, hoe de ziekte vastgesteld kan worden, 
welke behandelingen er bestaan en hoe de patiënt met M.E. kan 
leren omgaan. Ook is een uitgebreide adressenlijst opgenomen. 
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