
Omdat ik een voorstander ben van transparantie, was in dit document de volledige briefwisseling 
tussen directeur Pierre de Roy en mij te lezen. Zo kon iedereen zelf lezen wat elk van ons 
geschreven had, en een eigen mening vormen.
Op 23 oktober 2019 kreeg ik echter een (ontstemde) mail van de directeur. Hij sommeerde mij om 
deze brieven te verwijderen, omdat hij de publicatie hiervan in strijd met het auteursrecht vindt. Als
ik dit niet binnen 3 werkdagen zou hebben gedaan, zou hij juridische stappen nemen.
Aan dit "verzoek" heb ik gehoor gegeven door zijn brieven te vervangen door samenvattingen en 
citaten.
Dat vond de directeur nog niet voldoende: op 28 oktober 2019 mailde hij dat hij citaten ook een 
schending van zijn auteursrecht vindt. De citaten moest ik binnen 5 werkdagen verwijderen, 
anders zou hij alsnog juridische stappen ondernemen.
Daarom bevat dit bestand nog slechts samenvattingen en parafrfaseringen uit de brieven van de 
directeur (in blauw). Mijn eigen brieven zijn wel nog volledig opgenomen.

Op 23 mei 2019 reageert Pierre de Roy:

Hij vindt mijn visie op het geheel jammer. Naar zijn mening waren we nog bezig met het afwikkelen
van een klacht. Hij zou graag ook de reactie van de behandelaren met mij hebben besproken. Hij 
kan zich niet vinden in mijn gevolgtrekkingen.

Vervolgens geeft hij zijn persoonlijke mening: hij vindt dat ik tenminste de punten vanuit de 
Vermoedheidkliniek serieus had kunnen bespreken.

Hij sluit af met dat het hem ook het beste lijkt dat ik stop. 

Subject: 
Re: vragen naar aanleiding van de behandeling (brief van 16 maart 
2019)

Date: Mon, 20 May 2019 07:22:34 +0200
From: Jochem Verdonk <j.verdonk@xs4all.nl>

To: De Roy Vermoedheidkliniek <deroy@vermoeidheidkliniek.nl>

Beste Pierre,

Je reactie is een goed voorbeeld van waarom ik geen enkel vertrouwen meer heb in de 
Vermoeidheidkliniek.

Sinds januari heb ik over de (zeer) ernstige gevolgen van jullie behandeling gesproken met diverse
teamleden: twee keer met de ergotherapeut, twee keer met de fysiotherapeut, twee keer met de 
psycholoog en één keer met de internist. Ik heb ook nog twee brieven geschreven, waarin mijn 
ervaringen beknopt maar gedetailleerd worden beschreven. Me dunkt dat ik meer dan voldoende 
moeite heb gedaan om duidelijk te maken wat er speelde! Ik vind het onbegrijpelijk dat je dit 
beschouwt als “op voorhand al stoppen”.

Ik blijf dan ook bij mijn besluit om met de behandeling te stoppen. Mijn opmerkingen m.b.t. 
schriftelijke excuses en financiële compensatie blijven ook staan.

Met vriendelijke groet,
Jochem Verdonk

PS. Geef je mijn annulering deze keer wel door aan de Patiëntendesk? Op 6 mei kreeg ik toch 
weer een overzicht met nieuwe behandeldata gemaild. Ik heb daarom zelf alle afspraken 
geannuleerd, maar dat hebben ze slechts tot 3 juni a.s. doorgevoerd.



Diezelfde dag nog reageert Pierre de Roy:

Hij beschouwde zijn brief als een eerste stap en ging dus uit van een vervolg. Hij vindt het jammer 
dat ik uit zijn reactie al gevolgtrekkingen trek. Hij vraagt of ik niet toch een gesprek wil, in plaats 
van voorbarig al te stoppen.

Subject: 
Re: vragen naar aanleiding van de behandeling (brief van 16 maart 
2019)

Date: Mon, 29 Apr 2019 12:24:49 +0200
From: Jochem Verdonk <j.verdonk@xs4all.nl>
To: De Roy Vermoedheidkliniek <deroy@vermoeidheidkliniek.nl>

Beste Pierre,

Bedankt voor je e-mail. Goed om te weten dat je hierover met de diverse teamleden hebt 
gesproken en dat het team ook onderling hierover heeft gesproken. Ondanks deze zorgvuldigheid 
wekt je reactie toch ook vragen op.

Ik begrijp dat pijn een veelvoorkomende klacht is bij veel van jullie patiënten. Toen ik mij 
aanmeldde bij de Vermoeidheidkliniek, waren jullie immers nog het Vermoeidheid&PijnCentrum. 
Zoals je weet, had ik zelf niet door dat ik chronische pijn had. Ik had in toenemende mate last van 
(zeer) stijve spieren. Dit heb ik meerdere keren bij teamleden aangegeven en niemand heeft dit in 
verband gebracht met pijn.

Voor jou als buitenstaander is het inderdaad onmogelijk om te bepalen wat er precies is gezegd. 
Maar als zowel Marco als ik aangeven dat het duidelijk was dat er tijdens de bewuste sessie in 
februari geen sprake was van gedachten rondom zelfdoding, dan zijn we het toch met elkaar 
eens? (Tenzij Marco naar mij toe niet helemaal eerlijk is over zijn werkelijke indruk in februari.)
Ik begrijp dat het voor sommige teamleden grote impact kan hebben als een patiënt openlijk over 
zelfdoding praat. Maar de mededeling dat het voor sommige teamleden moeilijk is, zou het eerste 
deel van een uitgebreidere reactie moeten zijn, waarin je vervolgens aandacht hebt voor de 
patiënt. Dat gebeurt niet, waardoor het opnieuw over het team gaat, terwijl het over mij zou moeten
gaan. Ik voel me niet gehoord, eerst door het team en nu door jou.

Je oppert de mogelijkheid dat ik niet alleen door de pijnmedicatie, maar wellicht ook door jullie 
behandeling vooruit ben gegaan. Als het goed is, staat in mijn dossier dat ik bij mijn aanmelding 
een redelijk goed evenwicht had. Ik kon behoorlijk doen wat ik wilde, binnen de grenzen van mijn 
mogelijkheden. Ik heb nooit zoveel pijn gehad dat pijnmedicatie nodig was. Wel ging ik bijna 
wekelijks naar een fysiotherapeut om mijn spieren soepel te houden.
Aangezien ik het maximale uit het leven wil halen, had ik vier specifieke vragen waarvan ik hoopte 
dat jullie me zouden kunnen helpen. Bij de intake waren zowel de internist als de ergotherapeut 
ervan overtuigd dat jullie mij veel te bieden hadden. Hoewel ze vaag bleven over de invulling van 
het programma, heb ik op hun oordeel vertrouwd.
Mijn behandeling begon in juni en toen ben ik (conform de overeenkomst) gestopt bij mijn eigen 
fysiotherapeut. Vanaf september, 3 maanden later, begonnen de klachten over stijve spieren. Die 
klachten werden in de maanden daarna steeds erger – ik werd bijna bedlegerig – en leidden 
uiteindelijk tot de crisis in januari. De onderliggende reden, de pijn, los ik zelf op met paracetamol, 
en binnen enkele dagen is de ommekeer gigantisch.
Ik vind het een gotspe dat je serieus durft te suggereren dat jullie behandeling met pacing hierin 
een rol kan hebben gespeeld. Daarmee ga je volledig voorbij aan de feiten.

Overigens is dit de eerste keer dat het woord "pacing" valt. Op jullie website, tijdens de intake en in
de info die ik kreeg, is dit woord niet gebruikt. Ik had graag bij de intake geweten dat jullie 
behandeling volledig is gebaseerd op pacing en acceptatie.



Het is goed om te vernemen dat jullie inderdaad met protocollen werken, dat deze protocollen 
gezien zijn door de ME/CVS Stichting en deze jaarlijks worden geaudit door Kiwa voor de ZKN-
certificering. Kan ik kopie krijgen van deze protcollen?
Je sluit af met het voorstel dat het misschien goed is om met elkaar te praten, eventueel met 
andere teamleden erbij. Dat zou een goed voorstel zijn geweest, als het (veel) eerder zou zijn 
gedaan. Dan had ik een op mijn persoon toegespitste behandeling kunnen krijgen, in plaats van 
dat het team een gestandaardiseerd protocol volgde.

Wat mij overkomen is en hoe de Vermoeidheidkliniek hierop heeft gereageerd, heeft alle 
vertrouwen bij mij weggenomen. Ook jouw reactie, waarin je eigenlijk maar één van mijn vragen 
echt beantwoordt, maakt dat ik me niet gezien voel.
Jullie hebben het afgelopen jaar (tenminste) een grote bijdrage geleverd aan een ernstige 
verslechtering van mijn gezondheid en jullie nemen daar nauwelijks verantwoordelijkheid voor. In 
je reactie toon je tot op zekere hoogte begrip, maar ook jij gaat aan belangrijke punten voorbij. 
Excuses zijn opvallend afwezig.

Daarom heb ik besloten te stoppen met de behandeling bij de Vermoeidheidkliniek. Deze week 
zullen mijn laatste afspraken zijn, want ik neem graag persoonlijk afscheid van de ergotherapeut 
en de psycholoog. Alle andere afspraken annuleer ik bij deze.

Ik zou het correct vinden als ik een deel van de eigen bijdrage voor de behandeling terug zou 
krijgen. De reden voor het (voortijdig) beëindigen van de behandeling is immers een direct gevolg 
van missers van jullie kant.

Met vriendelijke groet,
Jochem Verdonk

Op 15 april 2019 reageert Pierre de Roy op mijn e-mail van 16 maart 2019. 

De directeur schrijft dat hij mijn vragen, en zijn eigen vragen, met de behandelaars besproken 
heeft. De behandelaars hebben mijn vragen ook nog in het multidisciplinaire overleg besproken, en
dit teruggekoppeld aan de directeur.

Dan geeft De Roy een weergave van de essentie van mijn vragen, zoals hij die ziet.

Vervolgens geeft hij een de belangrijkste punten van zijn bevindingen:
• Hij noemt de impact van de paracetamol uitzonderlijk.
• Het team heeft op basis van de “pijnscores” besloten om een gecombineerde behandeling 

aan te bieden. Dit is met mij besproken.
• Zelfdoding kan een zeer grote impact hebben op behandelaars.
• De internist in ons gesprek de zaken in perspectief proberen te zetten. Hij meende daarbij 

ook aandacht te hebben gegeven aan mijn kant.
• Aan het programma van de Vermoeidheidkliniek liggen meerdere protocollen ten 

grondslag. De ME/CVS Stichting heeft deze protocollen gezien. De Kiwa audit deze 
protocollen elk jaar i.v.m. de ZKN-certificering.

De Roy sluit af met zijn conclusies:
• Bijna alle patiënten bij de Vermoedheidkliniek hebben pijn. In mijn geval had het uitvragen 

Hij kan niet beoordelen of het suïcideprotocol wel of niet gevolgd had moeten worden, 
zoals is gebeurd.

• Hij ziet dat de situatie grote impact op mij heeft gehad. Tegelijk denkt hij dat hun 
behandeling, naast de paracetamol, wel degelijk zou kunnen hebben geholpen.

• Hij stelt voor dat we met elkaar in gesprek gaan.


