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Commentaar op de richtlijn SOLK bij kinderen  

 

Algemeen 

CVS bij kinderen is in de richtlijn SOLK bij Kinderen opgenomen. Dat is onterecht omdat bij patiënten met CVS en met ME wel degelijk ernstige biomedische 

afwijkingen zijn gevonden die veel klachten verklaren. In de richtlijn zijn geen gegevens te vinden over de biomedische afwijkingen bij ME en CVS-patiënten, 

noch over wetenschappelijk onderzoek op dat vlak. 

Als behandeling voor kinderen met CVS wordt Cognitieve GedragsTherapie (CGT) met een opbouwend activiteitenprogramma aanbevolen (GET= Graded 

Exercise Therapy). Ook worden een educatief programma en leefstijladviezen aanbevolen. De bewijsvoering voor deze aanbevelingen is volstrekt ontoerei-

kend. Deze richtlijn is niet geaccordeerd door de patiëntenorganisaties die zich inzetten voor mensen met ME of CVS. 

 

Educatie en leefstijladviezen 

De werkgroep beveelt aan om educatie en leefstijladviezen bij alle kinderen met chronische moeheid en CVS als onderdeel van de behandeling op te 

nemen. 

  
Bespreking van de bewijzen die de aanbeveling zouden onderbouwen. 

Onderzoek 
Publicatie 

Inclusie 
criteria 

Bewijsstatus 
volgens 
richtlijn SOLK 
bij kinderen 

Outcome Analyse Evaluatie bewijssta-
tus  

Onderzoek 
Publicatie 

Bakker 
(2011)88  

 

Ongoing 
fatigue not 
(yet) fulfil-
ling CDC 
criteria.  

Laag Schoolverzuim  
Er was geen verschil in schoolver-
zuim na 12 maanden bij kinderen 
met chronische moeheid van acht tot 
18 jaar die, naast de standaardzorg, 
een video kregen die gericht was op 
educatie en coping ten opzichte van 
de kinderen die alleen de gebruikelij-
ke zorg kregen.  

De inclusiecriteria voldoen niet aan de 
minimum standaard van de CDC-criteria 
voor CVS. Het onderzoek betreft chro-
nisch vermoeiden. 
Ook dan is de conclusie van dit onder-
zoek dat deze educatie niet leidt tot 
verschil in schoolverzuim. 

Geen bewijs 
 
Inhoudelijke onder-
bouwing voor de aan-
beveling  educatie en 
leefstijladviezen ont-
breekt zowel voor CV 
als voor CVS 
 
Geen CVS criteria 
gebruikt 

 
 
 
 
AHRQ Publi-
cation No. 
15-E001-EF 
December 
2014 Adden-
dum July 
2016 

Bakker 
(2011)88  

Ongoing 
fatigue not 

Laag Vermoeidheid  
Er was geen verschil in aanhoudende 

De inclusiecriteria voldoen niet aan de 
minimum standaard van de CDC-criteria. 

Geen bewijs 
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 (yet) fulfil-
ling CDC 
criteria. 

vermoeidheid na 12 maanden bij 
kinderen met chronische moeheid 
van acht tot 18 jaar die, naast de 
standaardzorg, een video kregen  

Het onderzoek betreft chronisch ver-
moeiden. 
Ook dan is de conclusie van dit onder-
zoek dat deze educatie niet leidt tot 
verschil in schoolverzuim. 

Inhoudelijke onder-
bouwing voor de aan-
beveling ontbreekt. 
educatie en leefstijl-
adviezen ontbreekt 
zowel voor CV als voor 
CVS 
 
Geen CVS criteria 
gebruikt 

 
 
 
AHRQ Publi-
cation No. 
15-E001-EF 
December 
2014 Adden-
dum July 
2016 

 

NB: de werkgroep beveelt aan om voor de definitie van CVS gebruik te maken van de CDC-criteria (Fukuda, 1994) met de verduidelijking van Reeves 

(2003). In het onderzoek van Bakker is niet voldaan aan de CDC-criteria. Het onderzoek is derhalve (nog los van de negatieve bevindingen) ongeschikt  als 

bewijs voor de aanbeveling om educatie en leefstijladviezen bij alle kinderen met chronische moeheid en CVS als onderdeel van de behandeling op te ne-

men. Enige bewijsvoering voor de aanbeveling om leefstijladviezen en educatie op te nemen, ontbreekt. 

 

 

CGT/GET 

 
 
 

Opmerking 
De opgevoerde onderzoeken leveren onvoldoende bewijs dat CGT bij CVS de eerste keus behandeling zou zijn. In onderstaande overzichten wordt de on-
derbouwing  aangegeven. Er is veel gefundeerde kritiek op de methodologische kwaliteit van onderzoeken naar de effectiviteit van CGT/GET bij CVS. Een 
recente review  onderstreept dit (Ahmed  SA, Mewes JC en HJM Vrijhoef, 2019).  
Cognitive behavioural therapy and graded exercise therapy have been promoted as effective treatments for patients with myalgic encephalomyelis/chronic 
fatigue syndrome. However, criticism on the scientific rigour of these studies has been raised. This review assessed the methodological quality of studies on 
the effectiveness of cognitive behavioural therapy and graded exercise therapy. The methodological quality of the 18 included studies was found to be relati-
vely low, as bias was prominently found, affecting the main outcome measures of the studies (fatigue, physical functioning and functional impair-
ment/status). Future research should focus on including more objective outcome measures in a well-defined patient population. 
 
 
 

 

De werkgroep beveelt bij kinderen met CVS CGT, inclusief educatie en leefstijladviezen, aan als eerste keus behandeling. 

 

De werkgroep is van mening dat GET als monotherapie geen plaats heeft in de behandeling van kinderen met CVS. Wel is GET een belangrijk onderdeel van CGT voor 
kinderen met CVS.  
De werkgroep is van mening dat bij kinderen met CVS of chronische moeheid met ernstige beperkingen multidisciplinaire therapie in de vorm van CGT met GET een 
van de behandelmogelijkheden is. 
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Opmerking 

Graded Exercise Therapy levert geen bijdrage aan herstel en vormt een risico voor het optreden van schade. De Cochrane review van onderzoeken naar GET 

(Larun, 2017) is momenteel in revisie na gefundeerde kritiek. 

 

Bespreking van de bewijzen die de aanbevelingen zouden onderbouwen. 

Onderzoek 
Publicatie 

Inclusie 
criteria 

Bewijsstatus 
volgens 
richtlijn SOLK 
bij kinderen 

Outcome Analyse Onderzoek / 
Publicatie 

Evaluatie  
bewijsstatus  

FITNET 
Nijhof 
2012 
 

CDC Redelijk Schoolbezoek 
Er was een toename van schoolbe-
zoek na zes maanden bij kinderen 
van 12-18 jaar met CVS die CGT via 
internet kregen in vergelijking met 
de standaard zorg. Dit effect hield 
stand na gemiddeld 2,7 jaar follow-
up.  

 

Bij LTFU bleek dat er voor geen van de behandel-
strategieën een verschil was in vergelijking met 
de vormen van standaardzorg. 

 
School presence was scored by using 
retrospective questionnaires at all 3 different 
checkpoints during the trial; there was hardly any 
check on attendance at the 6 and 12 month 
checkpoints (i.e., at the end of treatment and six 
months later), and at LTFU school attendance 
was reported retrospectively by the patients 
without any verification by the school at all. As 
up to 35% of patients in the trial suffered from 
anxiety and/or depression [12] this predisposed 
them to selective recall. 
 
 
A t-test comparison showed that patients ‘reco-
vered’ after FITNET had significantly lower school 
attendance and worse CHQ PF scores than their 
healthy peers. 
 
The second objective measure mentioned in the 

Nijhof et al. 2013 
 
 
 
Ghatineh/Vink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twisk/Corsius 
2017 

Geen bewijs  
 
Op basis van de 
FITNET LTFU is 
de conclusie dat  
Er geen onder-
scheid is tussen 
de behandel-
groep en de 
controlegroep 
 
Er is sprake van 
een post-hoc 
definitie van 
herstel . 
 
 
De hersteldefi-
nitie omvat 
kinderen die 
ernstig ziek zijn. 
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protocol, physical activity level measured by an 
actometer, wasn’t reported. Another study by 
the same research group suggests that 
a decrease of the school absence could be due to 
‘activity substitution’, since an improvement of 
subjective measures after CBT+ isn’t reflected 
by an increase of activity levels 

FITNET 
Referentie: 
Nijhof 
(2012)90 

CDC Redelijk Vermoeidheid 
Er was een afname van vermoeid-
heid na zes maanden bij kinderen 
van 12-18 jaar met CVS die CGT via 
internet kregen in vergelijking met 
de standaard zorg. Dit effect hield 
stand na gemiddeld 2,7 jaar follow-
up.  

 

Bij LTFU bleek dat er voor geen van de behandel-
strategieën  een verschil was in vergelijking met 
de vormen van standaardzorg. 
 
According to the literature, severe fatigue is 
defined as a CIS-fatigue severity score of greater 
than or equal to 35. Therefore, a fatigue score 
between 35 (inclusive) and 40, meant recovered 
and severely affected at the same time. 
 
A CIS F score <40 is sufficient to ‘recover from 
fatigue’, while a CIS F score ≥35 implies ‘severe 
fatigue’ in other studies by the same research 
group a CIS F score ≤27 is a “level of fatigue com-
parable to healthy people”  
Aangevuld dient te worden dat FITNET betrek-
king heeft op kinderen/jongeren van 12-18 jaar. 
Bij deze leeftijdsgroep hoort een aanzienlijk lage-
re score (0) als normaal. 

 
 
 
 
 
 

Nijhof et al. 2013 
 
 
 
Ghatineh, Vink 
2017 
 
 
 
 
Twisk, Corsius 
2017 

Geen bewijs  
 
Op basis van de 
FITNET LTFU is 
de conclusie dat  
Er geen onder-
scheid is tussen 
de behandel-
groep en de 
controlegroep 
 
Er is sprake van 
een post-hoc 
definitie van 
herstel . 
 
De hersteldefi-
nitie omvat 
kinderen die 
ernstig ziek zijn. 

FITNET 
Referentie: 
Nijhof 
(2012)90 

CDC Redelijk Fysiek functioneren  
Er was een verbetering in fysiek 
functioneren na zes maanden bij 
kinderen van 12-18 jaar met CVS die 

Bij LTFU bleek dat er voor geen van de behandel-
strategieën  een verschil was in vergelijking met 
de vormen van standaardzorg. 
 

Nijhof et al. 2013 
 
 
 

Geen bewijs  
 
Op basis van de 
FITNET LTFU is 
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CGT via internet kregen in vergelij-
king met de standaard zorg. Dit ef-
fect hield stand na gemiddeld 2,7 
jaar follow-up.  

 

The protocol states that it will be measuring 
physical performance objectively by using the 
actometer. However, the results were not repor-
ted and the reason for this was not given. 
 
A score of 100 represents the ability to do 
all activities according to van Geelen et al., a 
study co-authored by one of the FITNET investi-
gators. Yet in FITNET, a physical functioning score 
of _85% was sufficient to be classed as recover-
ed. Also, according to Bowling et al., healthy 18.5 
year olds (the mean age of trial participant at 
LTFU in the Dutch study) , have a physical functi-
oning score of 100. 
 
 
 
 
 

 

Ghatineh, Vink 
2017 
 

de conclusie dat  
Er geen onder-
scheid is tussen 
de behandel-
groep en de 
controlegroep 
 
Er is sprake van 
een post-hoc 
definitie van 
herstel . 
 
De hersteldefi-
nitie omvat 
kinderen die 
ernstig ziek zijn. 
 
De resultaten 
van de actome-
ter ontbreken. 

FITNET 
Referentie: 
Nijhof 
(2012)90 

CDC Redelijk Zelf gerapporteerde verbetering  
Een groter deel van de kinderen van 
12-18 jaar met CVS die CGT via inter-
net kregen rapporteerde verbetering 
(herstel of je veel beter voelen) na 
zes maanden in vergelijking met de 
groep die de standaard zorg kreeg.  

 

Bij LTFU bleek dat er voor geen van de behandel-
strategieën  een verschil was in vergelijking met 
de vormen van standaardzorg. 
 
 
 
 

 

Nijhof et al. 2013 Geen bewijs  
 
Op basis van de 
FITNET LTFU is 
de conclusie dat  
Er geen onder-
scheid is tussen 
de behandel-
groep en de 
controlegroep 
 
Er is sprake van 
een post-hoc 
definitie van 
herstel . 
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De hersteldefi-
nitie omvat 
kinderen die 
ernstig ziek zijn. 

FITNET 
 
Referentie: 
Nijhof 
(2012)90 

CDC Redelijk Algehele kwaliteit van bewijs “Recovery was defined post hoc in relation to 

healthy peers (_2 SD)”  

 
Post hoc means that the recovery criteria were 
defined after the trial’s end, contrary to normal 
practice where endpoints are defined prior to 
trial commencement . This means that the results 
will influence the recovery definition. It enabled 
the authors to tailor make this to fit the results 
The authors ignored the null effect of FITNET at 
long-term follow-up even though assessing long 
term recovery was their main goal 
 
 
 
De afkappunten van de scores die herstel moe-
ten definiëren, komen niet in de buurt van nor-
male waarden. 
De inclusie criteria (…) grenzen aan de herstel 
criteria (…), een minimale verbetering was vol-
doende  om te voldoen aan drie van de vier her-
stelcriteria. 
 

 

Nijhof 
2012 
 
Ghatineh, Vink 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twisk, Corsius 
2017 

Geen bewijs  
 
Op basis van de 
FITNET LTFU is 
de conclusie dat  
Er geen onder-
scheid is tussen 
de behandel-
groep en de 
controlegroep 
 
Er is sprake van 
een post-hoc 
definitie van 
herstel . 
 
De hersteldefi-
nitie omvat 
kinderen die 
ernstig ziek zijn. 

Family-
focused 
cognitive 
behaviour 
therapy 
versus psy-
cho-educa-
tion for CFS 

CDC/ 
Oxford 

Laag School- of arbeidsparticipatie  
Er was geen verschil in school- of 
arbeidsparticipatie bij kinderen van 
13-17 jaar met CVS die familiegerich-
te CGT kregen na zes en 12 maanden 
in vergelijking met psycho-educatie. 
In beide groepen trad er een verbe-
tering op ten opzichte van baseline.  

  Geen bewijs 
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in 11- to 18-
year-olds 
 
Referentie: 
Chalder 
(2010)92 

 

Referentie: 
Chalder 
(2010)92 

CDC/ 
Oxford 

Laag Vermoeidheid  
Er was geen verschil in vermoeidheid 
bij kinderen van 13-17 jaar met CVS 
die familiegerichte CGT kregen na zes 
en 12 maanden in vergelijking met 
psycho-educatie. In beide groepen 
trad er een verbetering op ten op-
zichte van base line.  

 

T.g.v. het gebruik van de Oxford-criteria valt 
dit onderzoek af als bewijsvoering voor de 
effectiviteit van de (CGT/GET) behandeling 
bij CVS patiënten. 
Het feit dat de kinderen niet voldoen aan de 
CDC-criteria wordt bevestigd door de scores 
voor aanvang van behandeling. 

 Geen bewijs 
 

Referentie: 
Chalder 
(2010)92 

CDC/ 
Oxford 

Laag Fysiek functioneren  
Er was geen verschil in fysiek functi-
oneren bij kinderen van 13-17 jaar 
met CVS die familiegerichte CGT 
kregen na zes en 12 maanden in 
vergelijking met psycho-educatie. In 
beide groepen trad er een verbete-
ring op ten opzichte van baseline.  
 

  Geen bewijs 

Referentie: 
Chalder 
(2010)92 

CDC/ 
Oxford 

Laag Beperkingen 
Er was geen verschil in beperkingen 
bij kinderen van 13-17 jaar met CVS 
die familiegerichte CGT kregen na zes 
en 12 maanden in vergelijking met 
psycho-educatie. In beide groepen 
trad er een verbetering op ten op-
zichte van baseline.  
 

  Geen bewijs 

  Laag  T.g.v. het gebruik van de Oxford-criteria valt dit 
onderzoek af als bewijsvoering voor de effectivi-
teit van de (CGT/GET) behandeling bij CVS pati-

AHRQ Publication 
No. 15-E001-EF 
December 2014 

Geen bewijs 
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enten. Addendum July 
2016 

       

Referentie: 
Stulemeijer 
(2005)94 

 Laag Vermoeidheid  
Er was een afname van vermoeid-
heid na vijf maanden bij kinderen 
van 10-17 jaar met CVS die CGT kre-
gen in vergelijking met een wacht-
lijstconditie.  

 

The mean scores on CIS F for CBT/GET are equal 
to the threshold for ‘severe fatigue’, as defined in 
another Nijmegen study (25) (35,7) and are to-
tally insufficient to achieve ‘normal levels’ (CIS F 
<27) (25)  
 

Twisk Corsius 
2017 

Geen bewijs  

Referentie: 
Stulemeijer 
(2005)94 

 Laag Fysiek functioneren  
Er was een verbetering in fysiek 
functioneren na vijf maanden bij 
kinderen van tien tot 17 jaar met CVS 
die CGT kregen in vergelijking met 
een wachtlijstconditie.  

A  SF36PF score of > 75 is totally insufficient to 
achieve normal levels. According to Bowling the 
mean for the group 16-24 years old, that ap-
proaches this treatment group with an average 
age of 15,6 years (SD 1,3,)  the most is 95,5 (SD 
12,1) 
 
 
 

Twisk Corsius 
2017 

Geen bewijs 

Referentie: 
Stulemeijer 
(2005)94 

 Laag Schoolbezoek  
Er was een verbetering van school-
bezoek na vijf maanden bij kinderen 
van tien tot 17 jaar met CVS die CGT 
kregen in vergelijking met een 
wachtlijstconditie.  

While the effect of CBT+ was substantially larger, 
both CBT+ and non-intervention had a positive 
effect on the only objective measure, school 
attendance. 
Despite this, school absence in both groups re-
mained rather high in both groups. 
 
The negligible effects of CBT+ on activity levels 
observed in a secondary outcome study (Wiborg) 
are at odds with less school absence after CBT+. 
 
Another secondary study [23] found that CBT+ 
didn’t yield an improvement of cognitive 
test scores. This latter observation is relevant, 
since a study by the same research group [50] 
found that CFS has a great impact on cognitive 

Twisk Corsius 
2017 

Geen bewijs 
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functioning. 
 

Referentie: 
Stulemeijer 
(2005)94 

 Laag Zelf gerapporteerde verbetering  
De zelf gerapporteerde verbetering 
was in de CGT-groep hoger dan in de 
wachtlijstgroep.  

At the individual level, both CBT+ 
and non-intervention showed positive effects in 
substantial subgroups. 
No less than 44% in the non-intervention group 
rated themselves as “completely recovered” 
or “much better” (versus 71% in the CBT arm). 
Looking at the natural course of the disease [47] 
and recovery rates (without therapy) [48,49], one 
can question the value and relevance of 
this measure (…) 

Twisk Corsius 
2017 

Onvoldoende 
bewijs 

  Laag Algeheel De onderzoeksgroep is volgens eigen opgave (te) 
klein. Dit heeft consequenties voor de power. 
Er is sprake van selectiebias. 
In de follow-up studie (Knoop) is nauwelijks enige 
realistische vergelijking te maken. Een aanzienlijk 
deel van de controlegroep volgde alsnog CGT. 
 
Drop-out rates were significant. A substantial 
subgroup of patients didn’t start or withdrew 
from CBT+: 
 
All in all, the data of the trial and secondary out-
come studies do not support the conclusion that 
“[CBT+] is an effective treatment for CFS 
in adolescents.”  

 
 
 
 
 
 
 
Twisk Corsius 
2017 

Geen bewijs 

       

 

 

 

Vink M en Vink-Niesse A, 2018, Graded exercise therapy for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome is not effective and unsafe. Re-analysis of a 

Cochrane review. Health Psychology Open July-December 2018: 1 –12 DOI: 10.1177/2055102918805187  
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Ghatineh S, Vink M; FITNET's Internet-Based Cognitive Behavioural Therapy Is Ineffective and May Impede Natural Recovery in Adolescents with Myalgic 

Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. A Review. Behav Sci (Basel). 2017 Sep; 7(3): 52. Published online 2017 Aug 11. doi: 10.3390/bs7030052 

Kritiek op gehanteerde criteria: 21% of patients had a comorbid depression and 14% a comorbid anxiety disorder [12], meaning that up to 35% of patients had 
comorbid mental health issues, which is almost the same as the 36% of patients classed as ‘recovered’ by the FITNET trial when only one standard deviation 
was used for their definition of recovery. This is also the very subset of patients one would expect to respond positively to CBT as a meta-analysis by Tolin et 
al. found cognitive behavioural therapy to be the most effective therapy for anxiety and depression [25]. Reeves et al., co-authored by one of the FITNET in-
vestigators, concluded in 2003 that patients with a comorbid medical or psychiatric condition that may explain the chronic fatigue state should be 
excluded from CFS research studies because overlapping pathophysiology may confound findings specific to CFS [26]. Why the FITNET trial did not do this is 
unclear. 
 

Twisk FNM, Corsius, LAMM;  An analysis of Dutch hallmark studies confirms the outcome of the PACE trial: cognitive behaviour therapy with a graded activi-

ty protocol is not effective for chronic fatigue syndrome and Myalgic Encephalomyelitis , Gen Med Open, 2017 https://doi: 10.15761/GMO.1000117 

 
Twisk FNM, Cognitive-behavorial and graded exercise therapies for chronic fatigue (syndrome) are associated with lower levels of work/school attendance;  
J Behav Med (2019) 42: 576. https://doi.org/10.1007/s10865-019-00032-5 
 

Nijhof et al. 2013; Internet-based therapy for adolescents with chronic fatigue syndrome: long-term follow-up.  Pediatrics. 2013 Jun;131(6):e1788-95. doi: 

10.1542/peds.2012-2007. Epub 2013 May 13. (At LTFU there was no difference between the recovery rates for the different treatment strategies (original 

randomization: FITNET [64%] versus any form of usual care [52.8%]).) 

 

Ahmed  SA, Mewes JC en HJM Vrijhoef, 2019   Assessment of the scientific rigour of randomized controlled trials on the effectiveness of cognitive behaviou-
ral therapy and graded exercise therapy for patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: A systematic review.  
J Health Psychol. 2019; 1–16. https://doi.org/10.1177/1359105319847261  
 

Opvallende uitspraken in de richtlijn SOLK voor kinderen 

Voor het inschatten van de prognose bij kinderen met SOLK beveelt de werkgroep aan om de volgende factoren te inventariseren:  
- Duur van de klachten  
- Schoolverzuim  
- Bijkomende symptomen van overige SOLK-syndromen  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5618060/
https://dx.doi.org/10.3390%2Fbs7030052
https://doi:%2010.15761/GMO.1000117
https://doi.org/10.1007/s10865-019-00032-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23669515
https://doi.org/10.1177/1359105319847261
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- Kenmerken van angst en depressie (anamnese en/of gestandaardiseerde vragenlijst)  
- Familiair voorkomen van SOLK inclusief de huidige klachten en lichaamsgerichtheid van ouders  

 

 
 
 
 
 
Opmerking 

Bij patiënten met CVS en met ME wel degelijk ernstige biomedische afwijkingen zijn gevonden die de klachten verklaren. In de richtlijn zijn geen gegevens te 

vinden over de biomedische afwijkingen bij ME en CVS-patiënten en over wetenschappelijk onderzoek op dat vlak terwijl die er wel in ruime mate zijn. 

 

 

 

 

 
 

 

Opmerking 

In deze keuze is niet meegenomen dat de CBO-richtlijn van 2013 volgens eigen opgave in 2017 herzien moest worden. Men maakt dus gebruik van een ver-

ouderde richtlijn. 

 

 

 

 

 

 

Opmerking 

De CBO-richtlijn (CVS) (2013). 16 Deze scoorde goed volgens AGREE II (score 5,5/7) met als punt van aandacht dat de patiëntenverenigingen de richt-
lijn niet geautoriseerd hebben, terwijl hun perspectief en voorkeuren wel zijn nagegaan bij de ontwikkeling van de richtlijn.  
 

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)  
De werkgroep heeft gekozen voor de definitie van CVS uit de CBO-richtlijn CVS (2013). Hierin wordt aanbevolen om gebruik te maken van de defini-

tie van Fukuda (1994) 32, ook wel de CDC-criteria (US Centers for Disease Control and Prevention criteria) genoemd met de verduidelijking van Ree-

ves (2003). 33 De werkgroep is van mening dat de verduidelijking van Reeves (2003) slechts gedeeltelijk van toepassing is op kinderen. 

 

De werkgroep hanteert de volgende definitie van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen: er is sprake van SOLK 

bij kinderen als aanhoudende lichamelijke klachten beperkingen in het dagelijks functioneren geven en/of er sprake is van lijdensdruk en er bij ade-

quaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. 
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Ondanks de keuze gebruik te maken van de CDC-criteria in deze richtlijn, voert de werkgroep als bewijs onderzoeken op die gebaseerd zijn op de veel te 

brede Oxford-criteria. Onderzoeken die gebaseerd zijn op de Oxfordcriteria zijn inmiddels door de AHRQ afgeschreven als bewijsvoering voor de effectiviteit 

van de (CGT/GET)behandeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking 

De hypothetische modellen van ziekte in stand houdende psychologische factoren en gedragsfactoren bij ME en CVS, die de basis vormen voor de CGT/GET 

benadering,  zijn volgens meerdere publicaties  onjuist gebleken. 

The ‘cognitive behavioural model’ of chronic fatigue syndrome: Critique of a flawed model  Keith Geraghty, Leonard Jason, Madison Sunnquist, David Tuller, 
Charlotte Blease, Charles Adeniji Health Psychology Open,  April 23 2019 https://doi.org/10.1177/2055102919838907   

Sunnquist, Madison, (2016) "A Reexamination of the Cognitive Behavioral Model of Chronic Fatigue Syndrome: Investigating the Cogency of the Model’s 
Behavioral Pathway" (2016). College of Science and Health Theses and Dissertations. 193. https://via.library.depaul.edu/csh_etd/193 Wiborg et.al. 2010  

How does cognitive behaviour therapy reduce fatigue in patients with chronic fatigue syndrome? The role of physical activity. J. F. Wiborg , H. Knoop , M. 
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In stand houdende factoren  
− Biologische in stand houdende factoren zijn bijvoorbeeld: afgenomen fysieke conditie en inactiviteit, gestoord slaap/waak ritme, veranderd eet-
patroon, ‘ontregeling’ van de HPA-as (cortisolspiegel) en autonome dysfunctie (bijvoorbeeld duizeligheid en temperatuurdisregulatie).  

− Psychologische in stand houdende factoren zijn bijvoorbeeld angstige of sombere cognities (catastrofale of defaitistische gedachten. Ook bepaal-
de vormen van gedrag kunnen klachten in standhouden, bijvoorbeeld vermijding, manier van monitoren van klachten of forceren waardoor klach-
ten kunnen worden genegeerd.  

− Voorbeelden van in stand houdende factoren In het sociale domein zijn: sociaal isolement of sociale exclusie, schoolverzuim, niet begrepen wor-
den, weinig steun ervaren van de omgeving.  
 


