
POST EXERTIONAL MALAISE (PEM)/

POST EXERTIONAL NEURO-IMMUNE EXHAUSTION (PENE)

WAT IS HET, WAT DOET HET EN HOE VOELT HET?

ME CENTRAAL & MIN OF MEER
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VOORWOORD

In april 2022 organiseerde ME Centraal een themamaand. In deze maand werden artikelen 

van Min of Meer waarin ze haar ervaring met PEM/PENE onderzoekt gepubliceerd én diverse 

artikelen met wetenschappelijke informatie erover. De stukken sloegen aan en er reageerden 

veel mensen. Al snel bleek dat er behoefte is aan een overzicht van alle in de maand 

gepubliceerde artikelen over PEM.

Je kunt dit delen met je omgeving of met zorgverleners/(para)medici. Natuurlijk zijn wij geen 

artsen of wetenschappers, maar ervaringsdeskundigen. De artikelen zijn niet bedoeld ter 

vervanging van medisch advies of voor het stellen van een diagnose. Het is puur bedoeld om 

duidelijk te maken wat PEM/PENE is en vooral, wat j de enorme impact is. 

We hopen met deze artikelen te waarschuwen en te informeren. Met PEM valt niet te 

onderhandelen. Leer te luisteren naar je lijf en wat het aangeeft. Zorg goed voor jezelf. Altijd 

natuurlijk, maar zeker tijdens een PEM.

ME Centraal & Min of Meer

April 2022
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https://minofmeer.blog/
https://mecentraal.wordpress.com/


1 DE MAN MET DE HAMER

Toen ik net ziek werd, wist ik niet wat Post Exertional Malaise (PEM) was. Niemand had het 

daarover. Überhaupt zei vrijwel geen behandelaar toen iets zinnigs tegen mij over ME. Het 

enige wát benoemd werd, was de vermoeidheid en daar moest ik vooral niet aan toegeven. 

Tegelijkertijd moest ik ook niet over mijn grenzen gaan. Hoe ik die tegenstrijdigheid moest 

oplossen, mocht ik zelf uitzoeken.

Het viel me wel al snel op dat ik regelmatig crashte. Vaak op een moment dat ik dacht dat ik 

ergens goed mee weg was gekomen. Maar dan werd er twee dagen later aangebeld en stond 

de man met de hamer op de stoep die me volledig onderuit haalde. Dat deze man een andere

naam had en dat dit het kernsymptoom van ME is, wist ik niet.

Ook viel het op dat de crashes onlogisch waren. Het is best bizar dat je een handeling wél kun 

doen, soms zelfs niet eens voelt dat het zwaar is en dat je daar een paar dagen later tóch zo’n

terugslag van krijgt.

Activiteiten doen gaat vaak samen met een toename van adrenaline tijdens en erna, die 

maken dat het vrijwel onmogelijk is fatsoenlijk tot rust te komen of nog enigszins in contact 

met je lijf te blijven. Het gevolg is dat je soms dus helemaal niet voelt dat je lijf een activiteit 

niet aankan. De adrenaline voelt bovendien als energie, het is alleen valse energie. Je weet 

rationeel misschien wel dat je je rust moet pakken maar de gedachte ‘nu kan het even’ kan zo 

sterk zijn dan je voor je het weet de ramen staat te lappen.

En tot slot, zit je eenmaal in die crash dan blijkt er een samenhang te zijn tussen bepaalde 

klachten. Elke klacht afzonderlijk is belangrijk om te herkennen. Zo wist ik in de beginjaren 

niet eens dat de pijnen die ik had bij de ME hoorden. Ik dacht dat ik zomaar pijn had. En 

maag-darmklachten. En toevallig veel hoofdpijn had. Of tinnitus….

2 ER IS GEEN GOED OF FOUT

“Achteruitgang is geen kwestie van iets fout doen, nooit.”

ME is een grillige aandoening. Dat betekent dat kennis over het kernsymptoom Post 

Exertional Malaise belangrijk maar niet zaligmakend is. Kennis over PEM zal immers niet altijd 

kunnen voorkomen dat je achteruit gaat. Binnen je grenzen blijven ook niet. Soms kán je door

omstandigheden bovendien niet binnen je grenzen blijven.
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Achteruitgang is geen kwestie van iets fout doen, nooit. We proberen gewoon te leven, we 

zijn menselijk. Ziek(er) worden is niemands schuld. Stabiel blijven is helaas ook niet een 

kwestie van iets goed doen. Want wat bij de één werkt, doet niets voor de ander. Het 

ongrijpbare karakter van ME maakt het heel moeilijk de vinger te leggen op wat de oorzaak is 

van een voor- of achteruitgang.

Veel ME-patiënten hebben bovendien nog andere aandoeningen die samen met de ME de 

ernst van het ziekzijn beïnvloeden en bepalen hoeveel ‘leefruimte’ er nog over blijft. Een ME-

patiënt met POTS heeft bijvoorbeeld beduidend meer moeite om een PEM te voorkomen dan

een patiënt zonder POTS.

Een andere reden dat keurig binnen de grenzen blijven geen garantie voor stabiliteit is, is dat 

het leven zelf niet maakbaar is. Er zijn buiten het wel of niet binnen onze energie-envelop 

leven, een heleboel andere zaken die van invloed zijn op de ernst van ons ziekzijn. De 

pandemie, stress, te weinig ondersteuning vanuit de omgeving, een ziek kind, een 

echtscheiding. Dit alles kan een PEM veroorzaken of een blijvende achteruitgang 

bewerkstelligen.

Er zijn dus een heleboel factoren die niet alleen bepalen hoe ziek je wordt, maar ook of je 

binnen je grenzen kunt blijven. Of en hoe erg je ziek bent is nooit je eigen schuld en de mate 

van herstel is niet afhankelijk van goed je best doen. Wat anderen ook daarover tegen je 

zeggen of impliceren.

Kennis over PEM en leren pacen zijn eigenlijk de enige tools die we hebben zolang een 

(genezende) behandeling op zich laat wachten.

Misschien ben jij net die geluksvogel die af en toe uit de band kan springen en na een PEM 

altijd terugkeert naar het oude niveau. Dat kan. Helaas komt het tegenovergestelde vaker 

voor.

ME-patiënten (en nu generaliseer ik even)

 onderschatten vaak de kracht en potentiële gevolgen van een PEM;

 denken dat de gradatie van ME die ze hebben (mild/matig/ernstig/zeer ernstig) een 

vast gegeven is;

 weten misschien niet goed wat een PEM is;

 beseffen soms niet dat die ene PEM er net eentje teveel kan zijn;

 voelen dat het soms grenzen negeren een noodzaak is omdat er anders niets meer 

overblijft om voor te leven (wat ontzettend begrijpelijk is);
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 kunnen door omstandigheden niet goed binnen de grenzen blijven, omdat ze 

alleenstaand zijn/ kinderen hebben/ geen hulp krijgen of vanwege andere stressvolle 

omstandigheden (ook zeer legitiem);

Het kan allemaal en er zijn geen goede oplossingen. Ik pretendeer zeker niet die te bieden. 

Wat ik wel doe is vanuit mijn eigen kennis en ervaring iets met jullie delen. Want met de 

kennis van nu, had ik een paar jaar geleden echt anders gehandeld. Ik ging van redelijke 

zelfstandigheid met wat hulpmiddelen naar volledige bedlegerigheid. Dat doet pijn en het is 

vooral erg zwaar. Je dondert zo in dat ravijn, er weer uit klimmen is een heel ander verhaal.

3 POST EXERTIONAL MALAISE – WAT IS DAT?

Post Exertional Malaise (PEM) is de terugslag na een cognitieve, emotionele of fysieke 

inspanning en het meest kenmerkende symptoom van ME. De terugslag komt onmiddellijk óf 

met een vertraging van 24 tot 48 uur (soms duurt het nog langer). Een ander woord voor PEM

is PENE (Post Exertional Neuro-immune Exhaustion).

Soms is er sprake van stapeling. Dan doe je meerdere activiteiten – soms zelfs over langere 

tijd – die afzonderlijk allemaal prima te doen lijken, maar ineens komt daar toch de terugslag.

Het herstel van een PEM duurt minimaal 24 uur of langer. Indien langer, denk dan aan weken 

tot maanden/jaren. Mijn langste PEM duurde bijvoorbeeld bijna een jaar. Een PEM-aanval kan

ook een blijvende verslechtering tot gevolg hebben, waardoor je ernstiger ziek kunt worden.

Sommigen maken onderscheid tussen een onmiddellijke, korte en langdurende PEM. 

De Workwell Foundation onderscheidt bijvoorbeeld drie soorten PEM: 

1) onmiddellijk volgend op een activiteit

2) korte termijn PEM (2-4 dagen) 

3) lange termijn PEM (meer dan 7 dagen tot weken of zelfs maanden).

In normale taal

Een PEM is een totaal overspannen reactie van lijf, zenuwstelsel en brein op een inspanning 

die voor de meeste mensen geen problemen oplevert. Wat bedoel ik met inspanning? Elke 

activiteit die vóór het ziekzijn geen terugslag opleverde. Dat kan een wandeling of een uitje 

zijn, maar ook een alledaagse handeling zoals traplopen of tandenpoetsen.

Niet alleen activiteiten triggeren een PEM. Prikkels als licht, geluid, geur, aanraking, sterke 

emoties, praten of zelfs al alleen de aanwezigheid van iemand anders in de kamer, kunnen bij 

5

M
E

C
E

N
T

R
A

A
L 

&
 M

IN
 O

F
 M

E
E

R

https://href.li/?https://bit.ly/3qKnJGG


sommige ME-patiënten een (acute) en zeer ernstige PEM veroorzaken. Sommige patiënten 

schieten van een streep zonlicht al in een PEM.

Klachten

De klachten die optreden tijdens een PEM verschillen per patiënt maar denk aan uitputting, 

hoofdpijn, brainfog, griepachtige klachten, lichaamspijnen, slechter slapen en maag-

darmklachten. De mogelijkheid om iets te doen, wordt tijdens een PEM flink beperkt tot nihil. 

Voor sommigen houdt dat in dat ze meer rust moeten pakken en hun dagindeling aanpassen 

maar voor anderen betekent het liggen in een donkere prikkelarme kamer.

De klachten tijdens PEM kunnen ‘gewone’ ME-klachten zijn die escaleren. Maar het gebeurt 

ook dat er buiten de normale klachten, symptomen optreden die alleen bij PEM voorkomen. 

Ik heb bijvoorbeeld in PEM gedurende korte periode regelmatig hele rare hartslaguitschieters.

De hartslag schiet terwijl ik lig naar 120, blijft daar minuten lang en duikelt dan naar 55.

Oorzaak

Zoals gezegd kunnen fysieke activiteiten PEM veroorzaken. De aerobe capaciteit van een ME-

patiënt is veel minder dan bij gezonde mensen. Het aerobe systeem is een energiesysteem 

dat zuurstof nodig heeft en het is bedoeld voor activiteiten van langere duur.

Omdat de aerobe drempel bij ME lager is, schakelen wij bij (vaak al zeer matige) inspanning 

snel over op het anaerobe metabolisme, een systeem dat bedoeld is voor kortdurende 

intensieve activiteiten en waarbij gebruik wordt gemaakt van de glycogeen voorraad in onze 

spieren. Dit anaerobe systeem is gemaakt voor inspanningen van hooguit 90 seconden. ME-

patiënten functioneren dus tijdens alledaagse handelingen op een energiesysteem dat daar 

niet voor gemaakt is. We lopen als het ware op melkzuur.

Een crash of een PEM zorgt er bovendien voor dat die aerobe drempel, waarbij we 

overschakelen op het anaerobe systeem, steeds lager wordt. Inspanning wordt zo steeds 

zwaarder. Het verschuiven van die drempel verklaart wellicht waarom patiënten in de loop 

der tijd fysiek en cognitief steeds minder aankunnen. 

Verstoord zenuwstelsel

Nu zou je kunnen zeggen, interessant die verminderde aerobe capaciteit, maar dat verklaart 

niet waarom patiënten ook van een cognitieve of emotionele inspanning een PEM krijgen. 

Mijn antwoord daarop is mijn ervaring. Bezoek kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat ik 

buitensporig ga transpireren. Mijn lijf reageert alsof het een topprestatie levert. Wat het ook 

doet als je erover nadenkt. Ik denk dat lijf en brein door een verstoord zenuwstelsel op vrijwel

alles reageren alsof er een marathon wordt gelopen.
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Het staat nagenoeg vast dat het centrale en autonome zenuwstelsel, waarvan de aansturing 

in de hersenen ligt, bij ME verstoord zijn. De oorzaak is mogelijk een chronische, laaggradige 

inflammatie, maar dat is toekomstig onderzoeksterrein.
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4 VOOROORDELEN OVER PEM

ME staat niet in een gunstig daglicht bij artsen en specialisten en post exertional malaise 

wordt vaak niet serieus genomen. Er zijn veel vooroordelen over. Dat zal te maken hebben 

met het stigma rond ME. Maar wat ook waarschijnlijk een rol speelt, is dat het er bij mensen 

echt niet ingaat dat je als ME-patiënt ziek van beweging kunt worden. Terwijl het gewoon 

meetbaar is.

AFWIJKENDE REACTIE OP INSPANNING

Als ME-patiënten een tweedaagse  CPET (Cardio Pulmonary Exercise Test) afleggen, presteren

ze beduidend minder dan gezonde controlegroepen en niet gezonde controlegroepen met 

een andere aandoening. Andere controlegroepen zijn na 48 uur volledig hersteld van de 

inspanning en bij ME-patiënten is dat slechts 4 %. Die zijn dus in een PEM geraakt door de 

inspanningstest.

Dit komt overeen met mijn eigen ervaring dat ik best in staat ben eenmalig een inspanning te 

leveren. Al zijn mijn mogelijkheden wat kan, wel dramatisch afgenomen. Laat je mij de 

volgende dag weer diezelfde inspanning leveren, dan lukt mij dat niet.

ME-patiënten reageren anders op inspanning dan gezonde mensen of patiënten met 

gelijkaardige aandoeningen waarbij vermoeidheid ook een rol speelt (denk aan MS) en ze 

herstellen beduidend langzamer van die inspanning. Dat is in diverse onderzoeken 

aangetoond.

PEM DOOR BEWEGINGSANGST EN DECONDITIONERING?

Daarbij valt op dat er blijkbaar wordt aangenomen dat de ME wordt veroorzaakt door 

bewegingsangst en deconditionering. Met gezond boerenverstand redenerend zou ik eerder 

zeggen dat deconditionering het gevolg is van ME. Omdat ik ziek ben en ziek(er) word van 

beweging, nemen mijn veerkracht en conditie af. Dat is een waarheid als een koe. Maar, ik 

ben niet op een zekere dag zomaar minder gaan bewegen en bang geworden voor beweging 

en als resultaat daarvan ziek geworden. Of nog erger: ik ben niet ziek geworden omdat ik lui 

ben. Dát wordt nooit gezegd maar die tekst hangt als het ware als een tekstballonnetje in de 

lucht.

 ‘Ja logisch als je niet beweegt, dan word je wel ziek.’
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 ‘Ik ben ook moe als ik wat gedaan heb hoor.’

 ‘Ik heb ook niet altijd zin om te sporten maar ik doe het wel’

 ‘Wist je dat als je niet beweegt, je eerder dood kunt gaan.’

 ‘Is het geen tijd verantwoordelijkheid te nemen voor je gezondheid en in 

beweging te komen.’

 ‘Vermoeidheid en spierpijn zijn normale reacties op beweging. Zeker als je 

zoals jij nooit iets doet.’

Er zijn legio opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd, door mensen in mijn omgeving en door 

behandelaren. Als je blijft volharden in de opmerkingen dat je ziek(er) wordt van beweging, 

krijg je als je niet uitkijkt ook te horen dat je in de slachtofferrol zit. Dat is mij in ieder geval 

ingepeperd door een fysiotherapeut.

GEEN DECONDITIONERING MAAR ZUURSTOFGEBREK

Ziek worden van beweging is geen kwestie van deconditionering. Natuurlijk is er sprake van 

verlies aan spierkracht bij een ME-patiënt die noodgedwongen inactiever wordt. Maar ME-

patiënten nemen aantoonbaar minder zuurstof op tijdens inspanning. Het lijf is gewoonweg 

niet meer in staat adequaat te reageren op inspanning.

BEWEGINGSANGST? JUIST FORCEREN LIJKT DE NORM!

Ik moet daarbij nog de eerste ME-patiënt met bewegingsangst tegenkomen. De lotgenoten 

die ik ken, hebben allemaal, keer op keer hun neus gestoten omdat ze toch probeerden te 

sporten of een aanvaardbaar aantal stappen te zetten op een dag. Ik ben er zelf ook jaren in 

gestonken. Het zat zo in mijn systeem dat ‘bewegen gezond voor iedereen is’ dat ik elk 

voorjaar weer hele opbouwschema’s voor mezelf maakte en iets van conditie op probeerde 

te bouwen. Om na korte tijd weer gedesillusioneerd in te storten.

Als ME-patiënt is het ontzettend moeilijk om niet mee te gaan in deze incorrecte gedachten 

van buitenstaanders over het niet kunnen bewegen. Zeker als die buitenstaanders 

behandelaars en zorgverleners zijn.

Het is belangrijk te beseffen dat PEM meetbaar is en dat verminderde prestaties het gevolg 

zijn van het aantoonbaar minder opnemen van zuurstof tijdens inspanning, een verstoord 

herstel en een disfunctioneel zenuwstelsel.
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WAT LINKS NAAR INFORMATIE WAARMEE VOOROORDELEN ONTKRACHT KUNNEN 
WORDEN:

 Informatief stuk over PEM (ME-Association): https://bit.ly/3HBR0KM

 Analyse van uitputting na inspanning bij ME (vertaling ME Centraal), een 

onderzoek van Leonard Jason: https://bit.ly/3EVRQjN

 Onderzoek naar de ernst van de ziekte bij huis- en bedgebonden ME-patiënten

(vertaling ME Centraal) https://bit.ly/3FXHNvH

 Deel 3 PEM. Oorzaak en gevolg (vertaling ME-Gids), artikel van Jennifer Spotila,

onder meer over bewegingsangst en 

deconditionering https://bit.ly/3qDNXuJtps://bit.ly/3EVRQjN

 Op deze pagina van ME-International staat een handout met informatie (in het

Engels) over PENE/PEM: https://bit.ly/3zq3GBq

 10 x wetenschap over PEM (vertaling ME/cvs-Vereniging), door Mark 

Guthridge, arts en patiënt  https://bit.ly/3znfFzO

 18 fabels en misverstanden over PEM (vertaling ME-

Gids) https://bit.ly/3zrJzmp

 Dialogues, informatieve video’s over PEM, https://bit.ly/34bG0VQ (Engels)

 waarschuwingssignalen voor een PEM bij ME https://bit.ly/3pX4rPk (vertaling 

ME Centraal), recent Frans onderzoek
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5 WAAROM IS UIT EEN PEM BLIJVEN ZO MOEILIJK?

Fysieke, emotionele of cognitieve inspanningen kunnen dus een PEM veroorzaken. Net als 

geluid, licht, aanraking of geuren. Er zijn dus triggers die PEM veroorzaken en het is belangrijk 

die te kennen. Die triggers en de grenzen verschillen per patiënt. Iedere patiënt heeft 

namelijk een unieke energie-envelop. Dat is wat je veilig kunt doen zonder terugslag of 

verergering van symptomen.

Je zou denken dat als het duidelijk is waar je op reageert en waar je grens ligt, het ook 

duidelijk is hoe je een PEM voorkomt. Toch is het zo dat de gemiddelde ME-patiënt eens in de

vier dagen een PEM schijnt te hebben. Ik las dat ergens, vraag me alleen niet waar. Ik heb zelf 

eens in de twee tot drie dagen een PEM. 

Blijkbaar is uit PEM blijven een hels karwei. Hoe komt dat?

SCHUIVENDE GRENZEN

Vaak schuiven de mogelijkheden. Er zijn goede dagen en slechte dagen. Soms begint een dag 

goed en slaat het halverwege om of juist andersom. Het is moeilijk om te bepalen wat 

wanneer kan. Wat de ene keer een PEM veroorzaakt, kan de andere keer geen probleem 

opleveren. 

ER GEBEUREN ALTIJD ONVERWACHTE DINGEN.

Je zou kunnen zeggen, “dan houd je vast aan een basisniveau van handelingen en je doet 

nooit iets extra”. Dat kan en dan zal je zien dat dan net je kat doodgaat, je onder de douche 

moet omdat je kots over je heen krijgt en de buurman gaat boren. Het leven is niet maakbaar 

helaas.

STAPEL-PEM

Regelmatig is er sprake van een stapeleffect, waarbij alle afzonderlijke handelingen prima te 

doen zijn, maar zo opgeteld bij elkaar helpen ze je zo een PEM in. Dat heb je pas door als het 

te laat is. 
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OVERMOED EN VERKEERD INSCHATTEN

Inmiddels weet ik dat ik bij de gedachte ‘nou, dát viel mee‘, keihard op de rem moet trappen. 

Maar ‘weten’ en ‘doen’ leven in twee verschillende werelden. Ook schat ik regelmatig de 

impact of duur van een handeling verkeerd in. 

‘EVEN’ IETS TUSSENDOOR DOEN

Met mijn dagplanning is niets mis. Het gaat om al die handelingen die ik impulsief tussendoor 

doe. Dus als ik naar het toilet loop meteen ‘even’ een onderbroek pakken, ontdekken dat het 

onderbroekenmandje leeg is, op zoek gaan naar schone onderbroeken, meteen ook shirts 

pakken, in het mandje doen, terug naar bed lopen en bedenken dat ik vergat te plassen. En 

dat alsnog doen.

DOORGAAN OP WILSKRACHT

Weten dat het niet slim is of dat een handeling eigenlijk buiten bereik ligt, maar toch op je 

tandvlees en adrenaline doorgaan.

GEEN NEE KUNNEN ZEGGEN / ONBEGRIP OF TEGENWERKING VANUIT DE OMGEVING

Spreekt voor zich lijkt mij.

ONGELOOF

Inmiddels zit ik op een afschuwelijk laag niveau van functioneren. Mijn lijf beseft dat maar 

mijn brein nog steeds niet. Dus kruip ik in een impuls op mijn knieën om een verdwenen 

viltstiftdop onder het bed te zoeken. Terwijl ik dat fysiek helemaal niet meer kan.
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ER KAN GEWOON NIETS MEER

Hoe ernstiger de ME, hoe moeilijker het is om uit PEM te blijven. Kreeg ik vroeger PEM van 

een uitje of te lang fietsen, tegenwoordig is een keer teveel heen en weer lopen of douchen 

voldoende. PEM voorkomen kan niet in deze situatie.

WE ZIJN MENSEN

Het zit blijkbaar in ons om als er een heel klein beetje ruimte komt, het meteen uit te geven. 

Er kan zo weinig en dan is het moeilijk altijd maar zeer gedisciplineerd grenzen te 

respecteren. Dus teken en schrijf ik bijvoorbeeld en ga daar regelmatig te lang mee door, ook 

al weet ik dat er achteraf een rekening komt.

SIGNALEN NIET HERKENNEN OF NEGEREN

Tot slot, een belangrijke factor is het niet herkennen van bepaalde signalen dat je ver boven 

je kunnen functioneert. Dát verdient een apart artikel!

Deze lijst is natuurlijk niet compleet. Vul gerust aan voor jezelf.
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6 DE TAAL VAN PEM

Er zijn dus uitlokkende factoren zijn voor een PEM. Dan doen we een cognitieve, mentale of 

emotionele inspanning die te veel of te zwaar is. Helaas hebben we dat op het moment zelf 

niet altijd door. Omdat we overprikkeld zijn, in een adrenalinerush zitten of het contact met 

ons lichaam kwijt zijn. De essentie van PEM is dat het helaas vaak met een vertraging 

optreedt.

Een adrenalinerush komt vaak voor na een inspanning die voor patiënten te zwaar is geweest,

het is een van oudsher natuurlijke reactie op een bedreigende situatie (fight or flight). Het 

voelt als energie maar het is valse energie. Normaal zakt de adrenaline weer snel na een 

activiteit. Bij ME-patiënten gebeurt dat niet.

Er zijn gelukkig wel signalen vooraf die je als een waarschuwing kunt zien. Om een PEM te 

doorgronden, moet je eigenlijk “PEMS” leren spreken.

Belangrijk is wel om op te merken dat veel ME-patiënten, met name de meest ernstige, 

vrijwel niets kunnen doen om een PEM te voorkomen. Maar heb je milde of matige ME dan 

kun je toch wel wat doen om een PEM te voorkomen, extreme en onverwachte situaties 

buiten beschouwing gelaten. 

Als je iets doet, geven lijf en brein signalen af dat er een mogelijke PEM op de loer ligt. Die 

signalen zullen per persoon variëren, dus het is belangrijk dat je alert bent op wat voor jou 

van toepassing is.

SIGNALEN DAT ER EEN PEM OP DE LOER LIGT

 Een gevoel van urgentie

Dit is een enorm belangrijke. Het gevoel dat iets MOET, dat je niet kunt rusten tot een 

bepaalde handeling gedaan is. Geheid dat je dan grenzen gaat forceren

 Door open mond ademen     

Het beste is altijd door je neus te ademen. Op het moment dat je merkt dat je met 

open mond ademhaalt ben je overduidelijk grenzen aan het forceren.
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 Transpireren

Dat je van zware fysieke inspanning gaat transpireren is logisch.Maar transpireer je 

ook als je gewoon even praat, zit of een andere relatief kleine inspanning verricht? Dat

is een teken dat niet genegeerd mag worden.

 Overweldigd, zwaar geïrriteerd of te emotioneel zijn

Staat je reactie niet in verhouding tot wat er gebeurt? Heb je het gevoel dat je “het” 

niet meer aankunt? Word je overweldigd door “alles”? Je hebt overduidelijk rust 

nodig. 

 Pijn

Keelpijn, spierpijn,  hoofdpijn of welke pijn dan ook. Dit komt tijdens PEM voor maar 

soms ook als waarschuwingssignaal vooraf. Die patiënten die altijd pijn hebben, 

moeten alert zijn op verergering van de pijnklachten of pijn op een voor hen vreemde 

plek. Ik heb bijvoorbeeld altijd pijn maar mijn enkel gaat steken als er een PEM 

aankomt. Daar heb ik normaal geen last van.

 Trillen

Dan ben je overduidelijk te lang doorgegaan met een handeling. 

 Te hoge hartslag

Die hartslaggrens verschilt per persoon en ik zal daar een keer apart over schrijven. 

Voor nu: als de hartslag na een activiteit stijgt en het duurt langer dan een paar 

minuten voor hij terugkeert naar een voor jou normaal rustniveau, dan is dat een 

signaal dat je niet moet negeren. 

 Adrenaline

Ook al zo een die voor en tijdens PEM kan voorkomen. Mijn ervaring is dat als ik 

meteen op de rem trap als ik in een adrenalinerush zit, ik de PEM soms kan 

voorkomen. Dat lukt zeker niet altijd en soms zit ik dagen, zelfs weken, in een rush 

omdat mijn zenuwstelsel compleet op hol geslagen is en is PEM onvermijdelijk.

 Zware benen

Voelen je benen aan alsof er betonblokkken aan je voeten vastgeketend zitten? Neem 

rust.

 Tot op het bot koud zijn

Na een zware activiteit zoals douchen, kan ik een paar uur lang tot op het bot 

verkleumd zijn. Ga ik dan braaf rusten onder een flinke stapel dekens, dan ben ik de 

PEM soms nog voor. Negeer ik dit, dan volgt er een afschuwelijke PEM.
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 Extra uitgeput zijn na een activiteit die voor jou normaal goed te doen is.

 Een griepgevoel

 Houterige motoriek/ moeizamer lopen.

 Onhandiger, zoals dingen omgooien, laten vallen.

 Moeite met praten.

 Beginnende spasmes, krachtverlies.

 problemen met zicht.

Er zijn dus veel signalen en sommige daarvan zijn al een teken van PEM of een teken dat er 

een PEM aan komt. Het is belangrijk dat jij jouw signalen en triggers kent en ernaar handelt 

zodat je hopelijk de PEM voor kunt zijn. Vul deze lijst vooral voor jezelf aan.

7 PEM/PENE -HOE VOELT HET/

Post Exertional Malaise of Post Exertional Neuro-immune Exhaustion gaat gepaard met 

aanzienlijke klachten en een verslechtering van het ziekzijn. Hoe het voelt, valt moeilijk te 

beschrijven. Elke patiënt heeft zijn eigen unieke ervaring met PEM/PENE.

Ik heb eens de klachten van een willekeurige PEM genoteerd:

Maag/darmklachten, misselijkheid/gebrek aan eetlust, verergering van de uitputting, 

verergering van de gevoeligheid voor licht, meer pijn, migraine, oogbolpijn, verergering van 

de tinnitusklachten, (nog) slechter slapen, vlekken zien, moeite met verwerken van gesproken

informatie (ik hoor de woorden wel, maar ik snap de zinnen niet), verergering van mijn 

concentratieproblemen, meer kaakpijn/klemmende kaken, tranende ogen/wazig zien/moeite 

met focussen, instabiliteit met lopen/evenwichtsproblemen, zweten, keelpijn, aften in de 

mond, griepgevoel.

En angst. Angst dat dit blijft en nooit meer weggaat. Angst dat ik weer wat achteruit zal gaan 

door deze PEM. Een crash leidt bij mij tot emotionele labiliteit en soms depressieve 

gevoelens.
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CYCLUS

Momenteel zit ik in een cyclus van gemiddeld 4 tot 7 dagen PEM, dat is van de start van de 

adrenalinerush na een handeling/prikkel/emotie tot de slotfase: het kalmeren van de hartslag 

naar een voor mij normaal niveau. Dan heb ik meestal 2 tot 3 dagen rust (als ik geluk heb) en 

begint het feest opnieuw.

STAPELEN

Helaas gebeurt het vaker dat ik nog voordat ik uit PEM ben, iets doe of getriggerd word, 

waardoor ik meteen in de volgende PEM terechtkom. Dat zullen veel ME-patiënten 

herkennen. Buren die gaan klussen in het weekend, monden die moeten worden gevoed, iets 

eten wat door intoleranties verkeerd valt en daardoor vaker naar het toilet moeten lopen dan

je aankunt, gezinszorg die op vakantie gaat zonder dat er vervanging is geregeld. Dit zijn 

allemaal veel voorkomende redenen waarom we niet goed kunnen ‘uitpemmelen’. 

Daarnaast zijn de marges van wat kan bij (zeer) ernstige ME-patiënten te klein en te smal 

geworden. Lijf en brein reageren voortdurend overspannen op elke trigger die zich aandient.

BINNEN GRENZEN BLIJVEN KAN VAAK NIET MEER

Zoveel mensen zeggen dat je PEM voorkomt door 'gewoon' je grenzen te respecteren.  Maar 

hoe dat moet, is onduidelijk. 'Gewoon' bestaat helemaal niet in het ME-universum. We 

kunnen wel pacen, maar er gebeuren altijd onverwachte dingen. 

Toen ik nog milde en matige ME had, had ik ook regelmatig PEM. Minder vaak dan nu en ik 

herstelde er sneller en makkelijker van. De PEM zelf was echter net zo heftig. Alleen was mijn 

niveau van functioneren toen hoger, dus was het een kwestie van uitliggen maar tussendoor 

wel eten maken of douchen. Er was bovendien nog meer veerkracht om de PEM op te 

vangen.

Tegenwoordig kan dat niet meer. Ik heb op het diepst van de PEM een aantal uren dat er 

niets kan. Zelfs ademhalen voelt dan als teveel. Zeer ernstige ME-patiënten zitten altijd op dat

niveau. Hun ME is één grote PEM geworden, het is hun leven.

FACTOREN DIE BEPALEN HOE EEN PEM VOELT

Hoe het voelt, is dus moeilijk te beschrijven. Het hangt af van de gradatie van ME en de 

"normale" PEM-cyclus waarin je zit, wat je normale ME-klachten zijn en of je ongestoord de 

PEM kunt uitliggen of niet.
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Daarnaast schijnen andere factoren ook  mee te spelen bij de ernst van de PEM-klachten. 

Mensen die na hun 32e ME ontwikkelen en/of vatbaarder zijn voor virale infecties tijdens hun 

ziekte, scoren hoog als het gaat om ernst van PEM-klachten. (*)

Dus, resumerend: hoe voelt PEM? Dat is afhankelijk van veel factoren en patiëntgebonden. 

Dat het zeer invaliderend en  pijnlijk is, zal duidelijk zijn.

(*) A. Ghali e.a., ‘Epidemiological and clinical factors associated with post-exertional malaise 

severity in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome’ (Journal of 

translational medicine) https://bit.ly/3IzXOZZ

8 ADRENALINE

Laten we eens kijken naar een stofje dat voor en tijdens de Post Exertionele Malaise (PEM) 

een grote rol speelt: adrenaline.

Het hormoon adrenaline komt als een natuurlijke reactie vrij op een mogelijk bedreigende 

situatie (fight or flight). Het zorgt dat lichaam en brein worden klaargestoomd voor actie. Of 

dat nu wegrennen voor een beer is of een presentatie houden voor collega’s. Maar niet alleen

dan. Er komt ook adrenaline vrij wanneer je boos bent, veel stress hebt of ergens heel erg van

schrikt. Nadat het gevaar is geweken, giert het nog wat na in je lijf. Daarna komt alles normaal

gesproken weer tot rust. 

FYSIEKE SENSATIE

Adrenaline is een slim overlevingsmechanisme van je lijf. Het wekt bovendien een bepaalde 

fysieke sensatie op die voor sommigen heel plezierig aanvoelt. Ze zoeken daarom het ‘gevaar’

op en gaan bijvoorbeeld bungeejumpen. De adrenaline die dan vrijkomt, wordt als een kick 

ervaren en kan zelfs verslavend zijn.

Bij een ME-patiënt is de adrenalineproductie van slag. Lijf en brein reageren niet passend bij 

de situatie. Op normale dagelijkse handelingen of emoties en prikkels, ook in situaties die niet

bedreigend of spannend zijn, reageert het lijf met een grote adrenalineproductie.

MAAR WAT ALS JE LIJF ALTIJD PROBEERT TE OVERLEVEN?

Dat veroorzaakt twee problemen: de adrenaline die wordt opgewekt na een handeling kan 

aanvoelen als beschikbare energie, maar het is valse energie. Normaal zakt adrenaline weer 

snel na een activiteit, alleen bij ME-patiënten gebeurt dat niet. 
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Wel eens meegemaakt dat je na iets doen ineens de ramen staat te lappen, in plaats van 

instorten? Je loopt op adrenaline, en dat hormoon laat je handelingen doen die je normaal 

niet kunt doen. Omdat bij ME-patiënten de adrenaline  niet snel genoeg zakt, blijven we ‘aan 

staan’. Het gevoel dat we even energie hebben, is heel verraderlijk want de valse energie 

zorgt ervoor dat we in het rood komen te staan.

Een adrenalinepiek of rush kan weken tot maanden aanhouden, waarbij het lichaam 

verwoede pogingen doet de balans te herstellen. Alleen bij de geringste prikkel schiet de 

adrenaline weer omhoog.

Bij ME verergert adrenaline alle klachten en houdt het klachten in stand. Het veroorzaakt en 

verlengt PEM.

ADRENALINE DUIDT SOMS OP EEN ANDER PROBLEEM: ORTHOSTATISCHE 

INTOLERANTIE

Eén aspect van adrenaline wil ik hier ook aanstippen. Adrenaline kan voelen als onrust maar 

verwar dit niet met mentale onrust. Zo maakte ik mee dat een maandenlange adrenalinerush 

door mij én mijn toenmalige behandelaar voor overspannenheid werd aangezien. Na een half 

jaar bleek er een puur fysieke verklaring te zijn: Orthostatische Intolerantie (OI).

Mensen met OI hebben moeite met zittende en staande lichaamshoudingen. De oorzaak is 

fysiek: het lichaam wordt ziek door zwaartekracht. Het is een aandoening van het 

zenuwstelsel en komt veel voor bij ME-patiënten. 

Heel simpel uitgelegd ligt de oorzaak in te weinig stromend bloed naar het hart en het brein 

bij het overeind komen. Er zijn verschillende vormen van OI: bij mensen met POTS (Posturaal 

Orthostatisch Tachycardie Syndroom) leidt dit tot extreme hartslagstijgingen. Er zijn ook 

varianten met bloeddrukdalingen (orthostatische hypothensie) en bloeddrukstijgingen 

(orthostatische hypertensie). Gebeurt er niets met je bloeddruk of hartslag bij het overeind 

komen maar ervaar je wel klachten, dan krijg je de diagnose OI.

Terug naar de adrenaline. Op het moment dat een patiënt met een vorm van OI overeind 

komt, zal het lijf moeite gaan doen te compenseren. Er stroomt niet voldoende bloed de 

juiste kant op en in fracties van seconden komt er een stoot adrenaline en noradrenaline vrij 

om het lijf te helpen toch overeind te blijven. Deze hormonen reguleren immers het 

sympathische zenuwstelsel.

Op het moment dat je als ME-patiënt continu adrenalinerushes ervaart, is het goed om alert 

te zijn op een mogelijke vorm van OI. Niet weten dat je ziek wordt van gewoon zitten of staan,
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zorgt voor een continu overschrijden van grenzen en een continue PEM. Het heeft mijn 

toestand doen verslechteren naar bedlegerigheid, puur door onwetendheid. OI kan 

behandeld worden met platliggen, steunkousen, verhoogde zoutinname en in sommige 

gevallen bètablokkers en andere medicatie.

WAT LINKJES NAAR INFORMATIE:

 Voor meer informatie over OI: https://ditispots.nl

 Adrenaline en de gevolgen:

-DE VECHT-OF-VLUCHTREACTIE OP ZENUWONTSTEKING: VERKLARING VOOR DE 

‘FUNCTIONELE PIJN’ BIJ FM EN ME?, ME-Centraal (juni 2020), https://bit.ly/3AyVZJN

 Algemene informatie: https://bit.ly/33FZdiO

9 DAGBOEK VAN EEN PEM

DERTIG MINUTEN BEZOEK VAN MIJN VRIENDIN. 

DAG 1:

Na vijftien minuten begin ik te stotteren en te haperen en ik voel het zweet uit mijn oksels 

stromen. Een teken dat mijn lijf een topprestatie levert. We besluiten verder in stilte te zitten.

Na weer een kwartier vertrekt mijn vriendin. 

Meteen erna slaap ik uren. De hoofdpijn komt vrij snel oprukken en de adrenalinemachine 

begint ook al te werken. 

DAG 2:

In de nacht word ik wakker van de pijn in mijn benen. Mijn ochtendhartslag in rust is nog 

normaal. In de loop van de dag krijg ik last van oogbolpijn, misselijkheid én brullende honger, 

opgezette lymfeklieren, keelpijn, verkoudheidsaanvallen van telkens een paar uur, enorme 

spierpijnen en duizelingen. Er is veel overprikkeling, vooral in live contact met mijn gezin. 

Digitaal contact kan ik wél hebben. Nog steeds heb ik veel adrenaline in mijn lijf. Overdag 

slaap ik uren.
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DAG 3: 

Redelijk geslapen. Vanaf nu zit ik veel te laag in adrenaline. Dat maakt bijvoorbeeld naar het 

toilet gaan moeilijk, ik kan letterlijk niet in beweging komen. Griepaanvallen komen en gaan 

met enorme kou- en warmteaanvallen. Ik ben ervan overtuigd dat ik hoge koorts heb, maar 

mijn temperatuur is 35,5.

Het is zo heftig dat ik even denk dat ik COVID heb. Ik raak wat in paniek en laat Mischa een 

flyer uitprinten met informatie over ME, bedoeld voor ziekenhuispersoneel. Twee uur later is 

de ‘griep’ weer weg. Het is toch ‘gewoon’ PEM. 

DAG 4: 

Mijn ochtendhartslag in rust is nog steeds normaal. Ik heb slecht geslapen vanwege de pijnen,

had last van nachtmerries, zweetaanvallen en diarree. Ik zit ook nu extreem laag in energie 

door te weinig adrenaline. Het voelt alsof ik door een vampier ben leeggezogen. Ik slaap een 

groot deel van de dag. Tussendoor moet ik door de darmproblemen vaak naar de WC en dat 

put enorm uit. 

DAG 5: 

Ik heb beter geslapen maar mijn ochtendhartslag in rust is inmiddels gestegen en mijn 

hartslag reageert fel. Even omdraaien in bed zorgt voor extreme stijgingen. Nog steeds zit ik 

heel laag in adrenaline. De pijn is wat gezakt en ik slaap weer een groot deel van de dag. De 

darmen rommelen nog onverdroten door. 

DAG 6: 

Mijn hartslag reageert weer heel fel op alles tijdens de dag. Ik voel me wel weer redelijk. Nou 

ja, voor een ME-patiënt dan. Dit is het verraderlijke toetje van de PEM, denken dat je het 

ergste gehad hebt. Alleen hoeft er maar iets te gebeuren…. 

En inderdaad, dat gebeurt. In het park tegenover mijn huis wordt gesnoeid. Door de 

geluidsoverlast raakt mijn zenuwstelsel compleet van de leg. Ik krijg weer keelklachten en 

verdraag het niet als Mischa in de kamer is. Doordat ik zo overprikkeld ben door het geluid, 
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raak ik van alles overprikkeld. Mijn systeem maakt geen onderscheid meer tussen wat 

overlast is en wat niet. 

Dit vind ik het moeilijkste aan ziekzijn. Ik wil menselijk contact maar verdraag het steeds 

minder. 

DAG 7:

Absurd slecht geslapen en de pijn komt in alle hevigheid terug. Is het een reactie op de 

geluidoverlast van gisteren? Het zou goed kunnen. Ook deze dag moet ik weer extra rusten 

en kan er weinig tot niets. 

HET STAARTJE: 

Voorlopig moet ik nog meer dan normaal nadenken over elke handeling die ik doe. Mijn 

normale dagroutine kan niet zomaar worden opgepakt. Dan heb ik het over een schone 

onderbroek en pyjama aantrekken. Of mezelf in etappes wassen. Ik weet nu niet waar de 

grens ligt, maar elke ‘overtreding’ kan me weer terug in de PEM zuigen. Een proces dat soms 

weken duurt. 

11 ZOMAAR EEN CRASHDAG

Als ik wakker word, is mijn lichaam meer uitgeput dan toen ik ging slapen. Dat is het eerste 

wat ik opmerk. Het tweede is dat ik heel nodig naar de WC moet maar niet weet hoe. Dat is 

een handeling die uit oneindig veel stapjes bestaat die nu ver buiten mijn bereik liggen. 

Overeind komen, spieren aanspannen, opstaan, lopen, pyjamabroek en onderbroek naar 

beneden doen en zitten. Om over de terugweg nog niet te spreken. Teveel. Ik heb hulp nodig 

want het moet toch gebeuren.

Alles blijkt teveel. Mijn drinkbeker vasthouden, ontbijten, nadenken als me een vraag wordt 

gesteld. Ik probeer een geleide meditatie te doen. Ik hoor de woorden wel maar ze vormen 

geen zinnen in mijn hoofd. Dus blijf ik muisstil liggen en probeer te slapen. Het lukt niet, ik 

ben té uitgeput.
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Bizar genoeg valt de pijn vandaag juist enorm mee, na me weken gemarteld te hebben. In 

plaats daarvan zijn alle andere symptomen binnen het ME-spectrum het podium 

opgeklommen. Alsof zij zich kwaad maken om de té grote hoofdrol van Pijn en een andere 

rolverdeling afdwingen. Er ligt een olifant op me terwijl ik een rit in een achtbaan maak. Als ik 

om me heen kijk draait alles en het lijkt alsof ik door gebroken glas kijk. Mijn tinnitus is 

overgegaan op jazz waarbij links en rechts geheel andere niet bij elkaar passende tunes 

voortbrengen.

Met kussens die me op de juiste plekken ondersteunen probeer ik mijn lichaam zo 

ontspannen mogelijk te houden. De uren verstrijken.

Gisteren zei ik nog tegen Mischa dat ik dacht dat ik het ergste had gehad, na 6 weken PEM. 

Vanaf hier opwaarts. Om dat te benadrukken vertelde ik trots dat ik de komende weken nog 

het crisisprogramma zou draaien: minimaal contact, geen gezamenlijke koffiemomenten, 

deur dicht, minimaal social media, extra rusten. Om iets van reserves te bouwen. ‘Ik geloof 

echt dat ik er nu uitkom.’ Vandaag herinner ik hem daar huilend aan. Wat dacht ik? Ik win het 

nooit van de ME.

Lunch. Het idee te moeten kauwen doet me bijna wéér in janken uitbarsten dus vraag ik pap. 

Daarna val ik eindelijk tot in de namiddag in een diepe slaap.

Omdat ik na die rust het idee heb dat het iets beter gaat en ik mijn aandacht wil afleiden lees 

ik wat. Een kinderboek. Na anderhalve pagina heb ik ‘ineens’ knallende hoofdpijn. Dus het 

boek wordt weer neergelegd. Later lukt het iets op Netflix te kijken, een serie waarbij het voor

het begrip van de verhaallijn niet uitmaakt of je af en toe flarden mist, want er is geen 

verhaallijn.

Voor het avondeten bestel ik troostvoer waarbij er minimaal gekauwd moet worden. Dat 

betekent bij mij altijd pasta en ik krijg het, ook al was het eten voor vandaag eigenlijk al klaar.

In de avond leef ik iets op. Ik weet niet of dat is omdat het daadwerkelijk wat beter gaat of 

omdat het is dat ik opgelucht ben dat ik toch weer een dag heb doorstaan en deze bijna tot 

een einde is gekomen. Ik word in bed omringd door katten die zich niet druk maken om dat 

onderscheid en besluit dat dat inderdaad de beste levenshouding is. Het is zoals het is. De 

voorstelling gaat 24/7 door, ook al diende ik al zo vaak mijn ontslag in omdat de 

arbeidsvoorwaarden onmenselijk zijn.
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