
Overzicht collectieve belangenbehartiging Steungroep 
 

 4 maart 2016: Halve waarheden vergroten onzekerheid over Wajong-herkeuringen 

 29 februari 2016: Patiëntenorganisaties roepen op tot onafhankelijke her-analyse PACE-trial 

 8 december 2015: Steungroep opent meldpunt Wajongherkeuringen 

 30 november 2015: Derde brief patiëntenorganisaties aan Gezondheidsraad over ME-advies 

 31 juli 2015: Patiëntenorganisaties beantwoorden vragen Gezondheidsraad over ME-advies  
Zoals bekend heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad gevraagd een advies over ME uit te 
brengen, bij voorkeur dit jaar nog. De drie samenwerkende patiëntenorganisaties ontvingen op 21 
april 2015 een brief van de Gezondheidsraad met daarin een aantal vragen. Op drie vragen 
hebben wij inmiddels geantwoord. 

 4 juni 2015: Steungroep en ME/CVS Stichting reageren op twee artikelen in Trouw. 

 13 april 2015: Tweede Kamer vraagt Gezondheidsraad advies over ME 

 27 maart 2015: Reactie ME/CVS-patiëntenorganisaties op fout in bericht over Amerikaans 
rapport over ME/CVS op website Medisch Contact 

 14 april 2014: Steungroep vraagt Eerste Kamer bij behandeling Participatiewet op te komen 
voor jonggehandicapten en mensen met een medische urenbeperking.  
Lees hier de brief. 

 13 februari 2014: Steungroep pleit bij Tweede Kamer voor volledig behoud Wajong.  
Lees hier de brief. 

 Woensdag 29 mei 2013: Aandacht voor ME in het EO-programma 'De vijfde dag'  
In dit programma worden twee ernstig zieke ME-patiënten geportretteerd. Aan dit programma is 
meegewerkt door de Steungroep, de ME/CVS Vereniging en de ME/CVS stichting. 

 2 december 2013: ME/CVS-organisatie in gesprek met zorgverzekeraar Achmea 

 13 September 2013: Stuur Achmea een brief tegen stopzetting vergoeding specialistische 
ME/CVS-zorg 

 29 oktober 2013 Persbericht: ME-patiënten overhandigen burgerinitiatief "Erken ME" aan 
politiek  

 3 juli 2013: Kritiek Steungroep op herkeuringen Wajong in Volkskrant  

 26 april 2013: Bij richtlijn moet patiëntenperspectief centraal staan.  
Steungroep reageert op Medisch Contact visie neuroloog Keuter. Zie: 
http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-
rubrieken/columns/column/130142/emile-keuter-perceived-injustice.htm 

 28 mei 2012 Enquête conceptrichtlijn CVS: steun patiënten ontbreekt, aanbeveling CGT/GET 
verworpen 

 19 april 2012 commentaar Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid op conceptrichtlijn CVS 
 28 maart 2012 Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid beëindigt samenwerking met 

richtlijnwerkgroep 
 16 maart 2012 Commentaar gevraagd op conceptrichtlijn CVS 

 29 november 2011: verslag Expertmeeting urenbeperking  

 10 oktober 2011: Ingezonden brieven n.a.v. afscheid Cees Renckens 

 29 september 2011: Eindverslag project Protocol in praktijk verschenen 

 27 juni 2011: Project ‘Dialooggestuurde re-integratie’ (DIA) 

 27 april 2011: Aandacht voor keuringen bij ME/CVS bij evaluatie WIA 

 13 april 2011: Steungroep op de bres voor behoud van maatschappelijke banen 

 11 april 2011: Patiëntenorganisaties werken samen aan verbetering 
arbeidsongeschiktheidskeuringen 

 30 maart 2011: Steungroep vindt gehoor bij Kamerleden 

 24 februari 2011: Gezamenlijke reactie van ME/CVS Stichting Nederland en Steungroep ME en 
Arbeidsongeschiktheid op het in NRC verschenen artikel van 18 feb 2011 - Bewegen of denken 
tegen vermoeidheid van Nienke Beintema 

 10 feb. 2011: Protesteer tegen de afbraak van de Wajong: Mail de onderhandelaars van de 
gemeenten 

 27 januari 2011: Bedrijfsarts, verzekeringsarts, zieke werknemer: drie perspectieven, één doel? 

 28 september 2010: Verslag van de informatiebijeenkomst medische beoordelingen ME/CVS en 
Whiplash in Utrecht 

 5 februari 2010 conferentie Steungroep, 'ME/CVS: verantwoord oordelen (on)mogelijk?' 

 13 oktober 2009: foto-impressie van de bijeenkomst in Eindhoven 

 23 juni 2009: alles over de bijeenkomst in Hengelo 
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 21 april 2009: verslag van de bijeenkomst in Leeuwarden 

 11 november 2008: Sfeerreportage van de landelijke Steungroepbijeenkomst in Amersfoort 

 30 september 2008:  het verslag van deze bijeenkomst in Hengelo 

 23 april 2008: "Protocol in Praktijk" 
 
Persberichten en artikelen 

 8 augustus 2011 persbericht: ME in plaats van CVS: aanpassing diagnosecriteria en naam 

 28 april 2011: Patiëntenorganisaties slaan de handen ineen om onnodig verlies van werk te 
voorkomen. 

 11 april 2011: Patiëntenorganisaties werken samen aan verbetering kwaliteit 
arbeidsongeschiktheidskeuringen 

 30 november 2010: Onderzoek Inspectie toont problemen aan bij keuringen ME/CVS  

 18 maart 2010 persbericht Steungroep: Officieel onderzoek naar UWV-keuringen ME/CVS  

 23 februari 2010 Steungroep: Centrale Raad van Beroep: UWV moet ME/CVS patiënte 
urenbeperking geven 

 3 feb. 2010 persbericht Steungroep: Rechtbank Almelo: UWV in de fout bij keuring ME/CVS-
patiënten 

 29-1-2010: Internationale richtlijn Chronisch Vermoeidheidsyndroom (ME/CVS) nu ook in het 
Nederlands 

 
 
Meer artikelen... 
 Steungroepactiviteiten 2000 t/m 2010; een overzicht  

 Promotiefilm Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid 

 De zaak Harrie Toussaint 2007: fotoreportage 
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