
PACING & OMGAAN MET ME

PEM

Het belangrijkste symptoom van ME/CVS is post-exertionele malaise (PEM).

PEM is een opflakkering van de symptomen en/of het zich voordoen van nieuwe symptomen na 

inspanning, vaak 24 uur na de uitlokkende gebeurtenis.

Lichamelijke activiteit, cognitieve overbelasting en zintuiglijke overbelasting kunnen allemaal PEM 

uitlokken. Post-exertionele malaise is een uniek symptoom, dat niet overeenkomt met ervaringen 

van vermoeidheid na overbelasting bij gezonde personen. Het is niet hetzelfde als vermoeider zijn 

dan normaal, na iets te hebben gedaan.

PACING

Pacing is een zelfmanagementstrategie voor activiteit. Patiënten die goed pacen, zijn actief wanneer 

ze kunnen en rusten wanneer ze moe zijn. Zij kunnen extra rust inplannen vóór inspannende 

activiteiten.

Graded exercise therapie (GET) is een geleidelijke toename van activiteit binnen een bepaalde tijd op

aanwijzing van een arts, totdat de patiënt weer op een gezond activiteitenniveau zit. Terwijl GET 

nuttig kan zijn bij patiënten die na een operatie of een ernstige ziekte gedeconditioneerd zijn, pakt 

GET de metabole veranderingen en atypische reacties op activiteit niet aan, die leiden tot 

symptomen bij mensen met ME.

Omdat post-exertionele malaise het kenmerkende symptoom van ME is, kunnen programma's met 

geleidelijke verhoging van inspanning meer kwaad doen dan goed. Een recent, grootschalig 
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onderzoek toonde aan dat  ongeveer 80% van de mensen met ME geen voordeel had bij of 

aanzienlijk verslechterde door trapsgewijze oefenprogramma's.

De kernsymptomen van ME komen niet door deconditionering. Patiënten met milde ME kunnen 

activiteitenniveaus hebben die

 vergelijkbaar zijn met die van gezonde mensen, maar hebben toch alle symptomen van ME, inclusief 

post-exertionele malaise (PEM) bij overbelasting.

INSPANNING ≠ OEFENING

De definitie van inspanning is in dit geval alles wat het systeem belast of overbelast. Sommige 

stressoren heeft de patiënt in de hand en sommige niet. Het onderkennen van triggers van PEM is 

van vitaal belang voor het fysieke en psychologische welzijn van iemand met ME. Mogelijke triggers 

zijn onder andere:

 Fysiek (lichaamsbeweging)

 Orthostatisch (lange periodes staan)

 Cognitief (lange gesprekken, wetenschappelijke stukken lezen/schrijven)

 Zintuiglijk (harde, steeds terugkerende geluiden, felle of knipperende lichten)

 Emotioneel (veeleisende interacties, tragische gebeurtenissen)

 Omgeving (allergenen, weersveranderingen, seizoensveranderingen)

Geen enkele prikkel kan de hele tijd onder controle worden gehouden. Het doel van pacing is eerder 

het minimaliseren van PEM dan PEM uit te schakelen. Elke dag een activiteiten- en 

symptomendagboek bijhouden kan helpen om triggerende gebeurtenissen door te krijgen.

De malaise na inspanning kan ongeveer 24 uur erna optreden. Er is vastgesteld dat deze vertragingen

vaker voorkomen bij langduriger ziekte, en in een 24-uurs cyclus langer kunnen voortduren met 

grotere afstand tussen de uitlokkende gebeurtenis en de PEM zelf. Dit is een belangrijk 

aandachtspunt bij het leggen van een verband tussen PEM en een uitlokkende gebeurtenis.
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VOORBIJ PACING: OMGAAN MET ACTIVITEIT

Rigoureuze rust

Sommige mensen met ME hebben de ervaring dat inactief zijn vóór geplande inspanningen, zoals het

bijwonen van een bruiloft of het geven van een lezing, kan helpen om de effecten van post-

exertionele malaise te verzachten. Deze strategie wordt rigoureuze rust genoemd.

De wetenschap dat de inspanning eraan komt, kan de patiënt helpen bij het voorbereiden op een 

verergering van de ziekte voordat die zich voordoet.

Maak maaltijden klaar, vraag vrienden of familie om extra hulp, zorg dat je water en crash- 

vriendelijke snacks bij de hand hebt en eventuele medicatie binnen handbereik, en plan rustgevende 

activiteiten die weinig energie kosten in. Zoals het alsnog kijken van programma's.  Dat kan de 

gevolgen van de onontkoombare inspanningen verzachten.

Verdeel je activiteit in tweeën

Als je in het begin wat je doet met de helft vermindert,  kan het je bij ME helpen om een basislijn te 

vinden – die kan in de loop van de tijd kan verbeteren of verslechteren. Terwijl sommige ME-

patiënten een progressief ziekteverloop hebben, kunnen veel anderen hun basislijn verhogen door 

PEM te vermijden.

Monitor objectieve waarden zoals je hartslag

Mensen met ME kunnen een draagbaar apparaat gebruiken om hun hartslag te monitoren. Ze 

kunnen stoppen waar ze mee bezig zijn als hun hartslag boven een niveau komt waarvan ze weten 

dat het PEM kan veroorzaken. Gebruik de volgende formule om een hartslag te berekenen die 

minder waarschijnlijk PEM zal opwekken, ofwel je anaerobe drempelhartslag:

 Mannen: (220 -- leeftijd in jaren) x 0,6 =

 Vrouwen: (220 - (leeftijd x 0 .88)) x 0.6 =

(noot MEC: bij ernstige ME wordt de factor 0,5 of 0,55 in plaats van 0,6 gehanteerd!)

Als je PEM ontwikkelt terwijl je je hartslag toch onder deze waarde houdt, moet je misschien je 

streefhartslag verlagen tot een niveau waarop geen PEM optreedt. Zo kun je ook je streefhartslag 

verhogen als je bij de huidige waarden geen PEM krijgt. Meer info over dit onderwerp vind je hier 

(Engels).

Deel wat je móet doen op in beheersbare taken

* Vermijd "gezond presteren" -- ga zitten waar je wilt, stop wanneer je wilt, en geef dingen te kennen

als je met anderen bent. Het is maar zelden dat een activiteit in één keer moet worden uitgevoerd. 

* Vouw bijvoorbeeld een paar stukken wasgoed en later weer een paar.

* Bereid de dag voor je gaat koken je maaltijden voor met bijvoorbeeld snijwerk of afmeten.

* Als je kúnt wandelen, ga dan regelmatig zitten en wacht tot je hartslag weer helemaal normaal is 

voordat je verder loopt.
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https://solvecfs.org/using-a-heart-rate-monitor-to-prevent-post-exertional-malaise-in-me-cfs/


BRENG PRIORITEITEN AAN IN WAT JE BELANGRIJK VINDT OM TE DOEN, EN VOER DAT 

ANDERS UIT

Als je een veeleisende activiteit te wachten staat, sta dan stil bij:

Het belang: Hoe noodzakelijk is het om dat te doen? Wat zou er gebeuren als het niet gedaan wordt?

De moeilijkheidsgraad: Wat zou het jou kosten om deze activiteit alléén uit te voeren?

De specificiteit: Zouden anderen dit voor jou kunnen doen, of ben jij de enige die dit kan?

Na dit overwogen te hebben, zou je kunnen kiezen om:

* Het alsnog niet te doen als het niet nodig is of niet nuttig is

* Iemand anders te vragen om het tijdelijk of blijvend te doen

 *Iemand inhuren om het te doen, als dat binnen je mogelijkheden ligt

* Dit minder vaak dan voorheen te doen, of alleen als het echt nodig is

* Dit te doen, maar met aanpassing van hoe je het doet om je huidige gesteldheid te behouden

VOORBEELD: JE VRIENDEN TREFFEN IN EEN RESTAURANT OF BAR

 Belangrijkheid: jouw welbevinden is belangrijk! Gezonde sociale interacties zijn belangrijk 
wanneer je ze aankunt. Als het eerder belastend is dan een positieve sociale ervaring, is het 
misschien tijd om die activiteit te laten vallen.

 Moeilijkheid:  persoonlijk contact kan veel eisen, maar is misschien niet onmogelijk. 
Misschien is het café rumoerig en kun je soms geen parkeerplaats vinden.

 Specificiteit: Jij bent de enige die sociale activiteiten voor jezelf kan uitvoeren.

Aanpassen van deze activiteit

* Vraag een vriend om je op te halen, zodat parkeren en lopen niet zo'n probleem is; hij/zij kan je voor
de deur afzetten.
* Vertel je vrienden van tevoren dat je, hoe graag je ook bij hen bent, ‘boem ho’ is na een bepaalde 
tijd.
* Blijf in bed en doe toch mee door een vriend te vragen jou te bellen als hun koffie-ontmoeting begint
en doe via een teleconferentie mee.
* Draag oordopjes of een koptelefoon als je zintuiglijke gevoeligheid verhoogd is.

Bron: Pacing and management guide for ME , Jaime Seltzer - #MEAction 

Vertaling in het Nederlands: ME Centraal
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https://mecentraal.wordpress.com/
https://www.meaction.net/wp-content/uploads/2020/10/Pacing-and-Management-Guide-for-ME_CFS-8.pdf
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