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Geachte heer Fidan, beste Ugur,

Het voelt een beetje dubbel dat ik je deze keer aanschrijf in je hoedanigheid als klachtenmede-
werker van de Vermoeidheidkliniek, in plaats van als een van mijn behandelaren. Ik hoop dat dit 
geen gevolgen heeft voor onze reguliere gesprekken.

N.a.v. mijn ervaringen van de afgelopen maanden heb ik een aantal vragen, waar ik graag een 
antwoord op wil hebben. Daarvoor zal ik eerst de gebeurtenissen vanuit mijn ervaring vertellen.

Sinds september vorig jaar ben ik gestaag achteruit gegaan. Na mijn vakantie in oktober had ik 
een terugslag (die verwacht was), maar waar ik eigenlijk niet van herstelde (wat onverwacht was). 
Ik bleef buitengewoon uitgeput, mijn spieren werden steeds stijver, cognitief ging ik erg achteruit en
mijn stressniveau was maximaal. Allemaal dingen die voor mij niet normaal zijn, en die in deze 
mate nieuw voor mij waren. Gevolg was dat het veel moeilijker dan gewoonlijk was om de 
algemene dagelijkse levensverrichtingen voor elkaar te krijgen. 
Dit heb ik bij diverse medewerkers1 aangegeven. De nadruk op specifieke symptomen verschilde 
per medewerker, afhankelijk van de expertise en van de vragen die diegene stelde. De diëtist wist 
dat ik grote moeite had om elke avond voor warm eten te zorgen (september, december). De 
ergotherapeut wist dat ik tegen de cognitieve problemen aanliep (aangekaart in oktober, besproken
eind januari). De fysiotherapeut wist dat ik te weinig energie had voor de oefeningen (oktober), dat 
mijn spieren zo stijf waren dat ik er hoofdpijn van kreeg (november) en dat ik cognitief moe en 
traag was (december). De oefentherapeut wist dat ik moeite had met de opgegeven oefeningen. 
De psycholoog heeft me in september gezien toen ik in feite te moe was om te komen (maar om 
financiële redenen niet kon afzeggen).
Steeds kreeg ik variaties op ontspanningsoefeningen en meditaties aangeraden. Of er werd 
vastgesteld: “Ja, het is ook lastig.” of “Dan doe je dus nog te veel.” Enkele medewerkers vonden 
dat ik de behandeling “te cognitief” aanpakte en dat ik het “gewoon moest doen”. Ik heb mijn best 
gedaan om de opgegeven oefeningen te doen, maar dat lukte vaak niet. Ik miste de energie die 
nodig is om de concentratie op te brengen, die nodig is om de oefeningen te kunnen doen.
De psycholoog sprak me in december aan omdat ik “bleef stuiteren”, terwijl het doel van de 
therapie juist is dat dat minder wordt. Ik heb uitgelegd dat ik dit helemaal niet van mezelf kende, en
dat het nog niet eerder zo erg was geweest. Het advies was om keuzes te maken.

Half januari, na drie à vier maanden worstelen, stortte ik in. Ik kón niet meer. Ik was volledig 
uitgeput. Ik had alles geprobeerd wat jullie mij aanraadden. Ik had zelf ook nog een aantal dingen 
uitgeprobeerd. Niets hielp. Ik was ten einde raad.
Ik bevond me opnieuw op de bodem van het leven, net als toen ik ME/CVS kreeg. Ik was 
wanhopig en ik zag geen enkele uitweg meer. De situatie was gevaarlijk, want mensen kunnen 
rare dingen gaan doen in deze gemoedstoestand.

Toevallig ging deze crisis samen met hoofdpijn, waarvoor ik een paracetamol innam. Het effect 
was dramatisch: er viel een grote last van mijn schouders af. Opeens voelde ik mijn spieren veel 
minder, en op dat moment realiseerde ik me dat ik al maandenlang chronische pijn had.

1 Ik zal in deze brief verwijzen naar de functies van de medewerkers om te benadrukken dat het me om hun handelen 
gaat. Op geen enkele manier wil ik een uitspraak doen over de betreffende personen zelf.
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De dagen daarop bleef ik de maximale dosis paracetamol innemen. Binnen een week was de 
ommekeer gigantisch: ik kon mijn spieren veel beter ontspannen, mijn energie kwam weer terug, 
de hersenmist werd belangrijk minder, en ik kon meer prikkels aan.
De weken daarna was ik nog steeds heel erg moe, maar het overheerste niet langer. Ik kon véél 
meer doen dan de maanden ervoor. En heel belangrijk: ik wilde ook weer van alles. Het was een 
verschil van dag en nacht. Sinds de pijnstilling heb ik mijn leven weer terug.
Inmiddels zijn we 2 maanden verder. Ik heb weer fysiotherapie bij mijn eigen fysiotherapeut die 2x 
per week de knopen uit mijn spieren masseert. Mijn rug, schouders en armen zaten muurvast. 
Daarnaast loop ik bij een haptotherapeut, die me helpt om verbinding te maken met mijn lichaam. 
Als zij haar hand op mijn rug legt, is de ontlading zo groot dat mijn hele lichaam schokt. Meer 
kunnen we nog niet doen. Heel voorzichtig ben ik de pijnstilling aan het verminderen naar 2/3 van 
de maximale dosering naproxen2 per dag. 
Langzaam wordt duidelijk hoe ver heen ik de afgelopen maanden in cognitief opzicht ben geweest.
Nu mijn hoofd weer begint te functioneren, besef ik dat ik onder andere geen tijdsbesef of overzicht
meer had, en ook vergaand dement was. (Een voorbeeld: ik verdwaalde tijdens het smeren van 
mijn boterham, omdat ik geen idee meer had wat ik in de koelkast aan het doen was.) 
Het zal nog maanden duren voordat ik weer van deze slechte periode hersteld ben.
Stapje voor stapje ben ik bezig met de puinhopen van maandenlang disfunctioneren op te ruimen. 
Er ligt een berg aan achterstallig onderhoud (adminstratie, e-mail, etc). Ook mijn vrijwilligerswerk 
en sociale contacten hebben een grote knauw gekregen, omdat ik opeens uit beeld ben 
verdwenen (niet nagekomen afspraken, gemiste deadlines, etc).

Ik vind het schokkend dat ik, onder jullie deskundige begeleiding, zó ernstige chronische pijn kan 
ontwikkelen dat ik door pure uitputting in een crisis terecht kom die potentieel levensbedreigend is, 
zonder dat dit door iemand van het team is herkend. Ik heb deze situatie kunnen overwinnen, 
omdat ik door toeval zélf de oorzaak heb ontdekt en ook zélf een oplossing heb gevonden. Ik heb 
niet eerder een medische misser van deze omvang meegemaakt.

Na het oplossen van de crisis heb ik mijn ervaringen aan drie medewerkers teruggekoppeld, want 
dit is natuurlijk zeer relevante informatie. Twee van de medewerkers hadden alle begrip: de een 
zag de ernst van de situatie, de ander stelde vast dat er blijkbaar iets mis is gegaan in de 
multidisciplinaire terugkoppeling. Beiden zeiden toe dit in het multidisciplinaire overleg te 
bespreken.
De derde medewerker had er meer moeite mee, en tegen diegene heb ik iets explicieter moeten 
zijn. Deze bleek wel te weten dat stijve spieren kunnen wijzen op chronische pijn, “maar het kan 
ook door de chronische vermoeidheid komen”. Ook deze medewerker zou mijn ervaring in het 
multidisciplinaire overleg bespreken.

Na het teamoverleg werd ik opgebeld dat de internist graag een gesprek wilde. Daar was ik blij 
mee, want ik wilde graag weten hoe het team tegen mijn ervaringen aankeek. Ook was ik erg 
benieuwd naar jullie voorstellen voor hoe we samen herhaling zouden kunnen voorkomen.
Het gesprek bleek van een totaal andere aard te zijn. Allereerst bleek dat mijn kritische vraag door 
een van de medewerkers begrepen was als dat ik suïcidaal zou zijn en dat ik de schuld daarvoor 
bij diegene zou hebben neergelegd. Ik wil hier (nogmaals) heel duidelijk over zijn: dat heb ik 
absoluut niet gezegd, en dat heb ik al helemaal niet bedoeld. 
De internist benadrukte dat het belangrijk is dat medewerkers zich veilig voelen. Toen dit 
misverstand uit de lucht was, meldde de internist dat hij dit aan de betreffende medewerker zou 
terugkoppelen en dat de behandeling bij de Vermoeidheidkliniek kon doorgaan. En daarmee was 
het onderwerp afgerond. 
Kortom, ik ben bij de internist op het matje geroepen om me te verantwoorden voor (vermeende) 
uitspraken tegen een van de medewerkers. Er is niet gevraagd of ik die uitspraken wel had 
gedaan. Er is niet gesproken over mijn veiligheid, dus dat heb ik aan het eind zelf aangekaart. Ook
is niet gesproken over wat het team kan doen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

2 In overleg met de internist ben ik half februari overgestapt op naproxen, vanwege de bijwerkingen door langdurig 
gebruik van paracetamol.



Inmiddels heb ik de drie medewerkers opnieuw gesproken. De ergotherapeut kwam met het 
voorstel om een nieuwe vraag in het protocol op te nemen. Na de standaardvraag “Hoe gaat het?” 
wilde deze toevoegen: “Is dat voor jou normaal of afwijkend?”. Dat lijkt me heel zinvol.
De psycholoog gaf aan dat door deze ervaring alerter te zijn dan voorheen. Ook wil deze voor elke 
patiënt een signaleringsplan opstellen. Ook dat lijkt me heel nuttig.
Het was de fysiotherapeut duidelijk dat de gevaarlijke situatie in januari speelde, en niet in februari 
toen wij elkaar spraken. Hij gaf toe dat hij mijn kritische vragen aan het team persoonlijk had 
opgevat. Voor de toekomst verwees hij naar de internist en de psycholoog, want dit vindt hij niet 
zijn terrein. Daarop wilde ik weten wat de fysiotherapeut doet als deze vermoedt dat een patiënt 
meer pijn heeft dan diegene zelf doorheeft. “ACT labelt niet,” en dus grijpt de fysiotherapeut niet in.
Hij gaf opnieuw het voorbeeld van de pijnschaal: bij pijnwaarde 1 t/m 7 kan ACT helpen met 
acceptatie, maar bij pijnwaarde vanaf 8 is acceptatie niet meer mogelijk. “Maar ook dan kan ACT 
veel doen.” Toch was hij het eens dat bij hogere pijnwaardes doorverwijzen naar de internist is 
aangewezen, wat in mijn geval dus niet is gebeurd. Tot slot heb ik zelf voorbeelden van signalen 
gegeven, die reden tot zorg zouden moeten zijn, om mijn veiligheid beter te bewaken.

Ik vind het ontstellend dat het team bij de behandeling van mijn ervaringen vooral zorgen heeft 
voor de veiligheid van de eigen medewerkers, maar kennelijk geen oog heeft voor de veiligheid 
van de patiënt om wie het gaat. Dat heb ik steeds zelf moeten aankaarten.

Nu heb ik de volgende vragen:
– Hoe kan het dat ik onder behandeling ben bij een team van zes professionals met als expertise 
chronische vermoeidheid en chronische pijn, die mij (zeer) regelmatig zien, en dat niemand ook 
maar enig vermoeden heeft gehad dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van chronische pijn?
– Het blijkt een bekend gegeven, zeker bij fibromyalgie, dat chronische pijn zich kan uiten als stijve
spieren. Waarom is dit tijdens de behandeling nooit ter sprake gekomen? 
– Hoe kan het dat als ik in een potentieel levensbedreigende situatie geraak, mede omdat alle 
medewerkers belangrijke signalen over het hoofd zien, en als ik het team daarop aanspreek, dat 
het enige resultaat is dat ik me moet verantwoorden?
– Zelfs als ik de vermeende uitspraken gedaan zouden hebben: waarom lijkt er geen enkele 
consideratie te zijn met de emotionele impact van deze zeer heftige ervaring?
– Hoe kan het zijn dat er in het gesprek met de internist uitsluitend gesproken is over de veiligheid 
van de medewerkers, en dat ik zelf mijn veiligheid hebben moeten aankaarten?
– Wat denken jullie in mijn behandeling anders te gaan doen, zodat we er samen voor kunnen 
zorgen dat het risico van herhaling op een soortgelijke ervaring aanzienlijk kleiner wordt?

En meer algemeen wil ik graag het volgende weten:
– Ik neem aan dat het team werkt met protocollen. Zijn hierin stappen opgenomen waarbij bij 
soortgelijke klachten standaard een controle op eventuele chronische pijn wordt gedaan?
– Vraaggestuurd werken is goed. Maar het team lijkt volledig af te gaan op deze persoonlijke 
weergave, terwijl jullie werken met patiënten bij wie neurocognitieve problemen bekend zijn. Zijn er
in het protocol stappen opgenomen die de neurocognitieve status van patiënten controleren?
– Hoe vaak worden patiënten in het teamoverleg besproken? Wisselen medewerkers daarnaast 
nog op andere wijze informatie over patiënten uit? 
– Ik ben natuurlijk niet de enige patiënt met chronische pijn, die niet (direct) herkend of onderkend 
wordt. Wat gaat er in jullie werkwijze veranderen, zodat het risico dat andere patiënten iets 
soortgelijks overkomt, significant kleiner wordt?

Tot slot vind ik excuses voor het gebeurde op zijn plaats, zowel voor het missen van de chronische
pijn als voor de reactie vanuit het team daarop. Die ontvang ik graag schriftelijk.

Ik zie jouw/jullie reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jochem Verdonk


