
 

 
 

Ron Davis krijgt staande ovatie!(wat zelden voorkomt bij een wetenschappelijke 
voordracht!) 

12 augustus was in het teken van het OMF Community Symposium over de moleculaire grondslag van 
ME/CVS aan de universiteit van Stanford een grandioze dag. 
 
De ruimte gonsde van de positieve energie. De voordrachten van de researchers waren ongelooflijk en 
gaven blijk van een diep inzicht in deze ziekte. Vermaarde wetenschappers van over heel de wereld 
namen deel en onthulden vanuit verwante onderzoeksgebieden belangwekkende nieuwe inzichten in 
ME/CVS research. Er was tijdens de pauzes, de lunch en de avondreceptie volop interactie tussen 
deelnemende patiënten, zorgverleners, clinici en andere researchers en deze wetenschappers, en er 
heersten zóveel opwinding en optimisme in de ruimte. 

Hier wat hoogtepunten van deze grandioze bijeenkomst (blijf afgestemd voor meer!): 

•Er werd aanvullend omvangrijk bewijs gepresenteerd dat ME/CVS een moleculaire ziekte is (een nieuwe 
nagel aan de PACE-doodskist!) 

•Experts in metabolisme, immunologie, genomica, neurofysiologie, electronica en bio-informatica 
verstrekten data. 

•We kregen innovatieve manieren te horen om nieuwe pijnstillers te ontdekken en waren getuige van 
een vloeiend bewijs van een duidelijke verbinding tussen het immuunsysteem en de hersenen. 

•De wetenschappers besloten als een Werkgroep door te gaan, en plannen al velerlei nieuwe manieren 
van samenwerking om vooruitgang te vereenvoudigen en te versnellen. 

•Nobelprijswinnaar Mario Capecchi gaf aan hoe belangrijk patiëntenparticipatie is bij de studie naar élke 
ziekte, en hoe diep hij onder de indruk was van de mate waarin ME/CVS patiënten daaraan deelnemen! 

•In de afsluitende opmerkingen van Ron Davis maakte hij heel duidelijk dat financiering het meeste mist. 
Hij beschreef ME/CVS als ‘een afgrijselijk ondergesubsidieerde ziekte’. Ondanks de beperkte financiële 
middelen is er al indrukwekkende vooruitgang geboekt, maar het is duidelijk dat er meer financiering 
nodig is om dit mysterie te ontrafelen en spoedig behandelingen en een geneeswijze te vinden. 



We hebben jullie hulp om de gang van zaken te versnellen hard nodig! 

Elke Donatie van Elke Omvang Brengt Ons Dichter Bij Een Geneeswijze. 

De wereld rekent op samenwerkende briljante researchers om een einde te maken aan ME/CVS. 

Als het ooit in je opgekomen is om aan ons End ME/CVS project te doneren, IS NU HET MOMENT DAAR! 

We moeten het momentum gaande houden als hefboom voor de zich uitbreidende belangstelling voor 
het vinden van een genezing. 

Heel veel dank voor het schenken wat je vandaag kúnt schenken. 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Linda Tannenbaum 
CEO/ voorzitter 

PS Stuur dit bericht alsjeblieft door naar familie en vrienden. Moedig ze aan samen met jou OMF-
research naar behandelingen en een genezing te steunen. 
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