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PETITIE 
 
AAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 
 
In maart van dit jaar heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht aan de Tweede Kamer 
over ME1 als ernstige chronische ziekte die substantiële beperkingen met zich meebrengt. Een 
van de vier aanbevelingen in het advies van de Gezondheidsraad gaat over de beoordeling van 
arbeidsongeschiktheid en andere beperkingen van ME-patiënten. Volgens de 
Gezondheidsraad ervaren ME-patiënten regelmatig dat verzekeringsartsen van het UWV 
onvoldoende rekening houden met de aard en ernst van hun beperkingen. Op basis van recent 
onderzoek is het inderdaad zeer aannemelijk dat de arbeidsongeschiktheid van een aanzienlijk 
deel van de ME-patiënten niet goed is beoordeeld. Daardoor is de kans groot dat deze 
patiënten niet de uitkering krijgen waar zij recht op hebben. 

Daarom verzoeken wij u om te bevorderen dat het UWV en andere instanties die aanspraken 
van ME-patiënten op een uitkering, voorziening of zorg moeten beoordelen: 

- erkennen dat ME een ernstige ziekte is, die substantiële functionele beperkingen met 
zich meebrengt; 

- bij hun beoordeling volledig rekening houden met de beperkingen die individuele 
patiënten hebben als gevolg van ME; 

- geen negatieve gevolgen voor toekenning van een uitkering, voorziening of zorg 
verbinden aan de keuze van een ME-patiënt om geen cognitieve gedragstherapie 
(CGT) of graded exercise therapie (GET) te doen; 

- kennisgebrek, misvattingen en vooroordelen van verzekeringsartsen, en andere 
sociaal-medische beoordelaars, tegengaan door gerichte scholing en bijscholing over 
ME als ernstige, chronische multisysteemziekte. 

Dit in navolging van het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS. Tevens verzoeken 
wij u om, vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid, te bevorderen dat het UWV het, zonder 
bureaucratische of juridische drempels, mogelijk maakt om beoordelingen waarbij 
vooroordelen, kennisgebrek of overwaardering van CGT of GET een rol hebben gespeeld 
opnieuw te laten bekijken en te herzien.  
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1 ME (Myalgische Encefalomyelitis) wordt ook chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) of ME/CVS 
genoemd. De patiëntenorganisaties en internationaal vooraanstaande medici willen van de naam CVS 
af omdat deze bijdraagt aan een verkeerd beeld en vooroordelen over de ziekte.  
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