
Behandeling CVS/FM
volgens het 

Teitelbaumprotocol

Breed inventariseren en 
integraal aanpakken



Teitelbaum:
Common denominator is dysfunction of the 
Hypothalamus (HT) which controls:

1. Sleep 

2. Hormonal function

3. Autonomic function

4. Temperature

91% of people get well or better 
when effects of HT 

dysfunctions are treated.







Hypothalamusdysfunctie

kan worden veroorzaakt door 

Mitochondriale Dysfunctie



Mitochondriale dysfunctie

Mitochondriale dysfunctie zou de primaire 
oorzaak kunnen zijn van:

1. Hypothalamusdysfunctie

2. Immuundysfunctie

3. Neurotransmittertekorten

4. Detoxificatieproblemen

5. Slaapstoornissen



Mitochondriale Dysfunctie

Infecties, Stress, Hormoondeficiënties, 

Toxische belasting, Tekorten

Mitochondriale Dysfunctie

Hypothalamusdysfunctie



H.I.N.T.S. 
voor de behandeling van CVS

 H ormonale afwijkingen

 I nfecties, intoleranties, immuundysfunctie

 N utritionele tekorten

 T oxische factoren

 S laapstoornissen



Effective treatment of Severe 
Chronic Fatigue, a Report of a 
Series of 64 Patients

J. Teitelbaum, B. Bird

Journal of Musculoskeletal Pain, 
Vol.3, No. 4, 1995



“Treatment resulted in complete resolution of 
fatigue in 57 percent and significant but 

incomplete improvement in 39 percent of the 
patients”



Effective treatment of chronic 
fatigue syndrome and 
fibromyalgia- a randomized, 
double-blind, placebo-
controlled, intent to treat study

Teitelbaum, J., e.a.

Journal of Chronic Fatigue 
Syndrome

Volume 8, Issue 2, 2001



Dubbelblind placebo-gecontroleerd 
onderzoek Teitelbaum (N=64)
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Resultaten onderzoek Myhill c.s.

Mitochondriale 
Energiescore 

Normaal

Mitochondriale 
Energiescore

Verlaagd

CFS 1 70

Controles 53 0



Casus 1

 Man, 76 jaar

 Sinds ‟83 spastische bewegingen en 
krampen in de spieren

 Sinds 1954 PDS

 Sinds 1986 last van hypoglycemie 

 Sinds ‟90 rugklachten en diagnose FM



Lab-onderzoek

 Uitgebreid bloedonderzoek: g.d.a.

 Faeces: veel Candida, Cryptosporidium

 Imupro-300: sterke reacties op zuivel 
en glutenhoudende granen



Beloop

 Hypoglycemie en darmklachten 
verdwijnen tijdens eliminatiedieet en 
behandeling voor Candida en 
Cryptosporidium

 FM-klachten blijven





Therapie

Ribose 3 maal daags 5 gram

SR-Magnesiummalaat 500/1500 mg

 Intraveneus en intramusculair 
magnesium









Behandeling

 NADH 10 mg

 Niacinamide 500 mg

 Acetylcarnitine 2 maal daags 1 gram

 Coenzym Q10 200-400 mg









Behandeling

 Mineralenmix met mangaan, zink, koper

 SOD-zyme













Behandeling

 Liposomale Glutathion 1000 m

 Far Infra Red Cocoon of Sauna
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Studie Evengard, e.a.

Bij 16 patiënten met CVS normale 
vitamine B12-spiegel in het bloed, echter 
bij 10 van de 16 patiënten vitamine B12 

in liquor cerebrospinalis niet 
detecteerbaar.



Cheney, e.a.

Hoge doses vitamine B12 (tot 70 mg 
per week i.m.) geven verbetering van 
energie en bij sommigen verbetering 

van spierpijn bij meer dan 50% van de 
CVS-patiënten



Virale infecties

 EBV

 CMV

 HHV-6 en HHV-7

 Enterovirussen

 Parvovirus B19

 XMRV/MLV



Enteroviral RNA Sequences 
detected by PCR in muscle of 
patients with postviral fatigue 
syndrome

J.W. Gow, W.M.H. Behan e.a.

British Medical Journal, 
1991;302:692-696
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Resultaat

 32 van 60 (53%) CVS-patiënten en 
6/41 (15%) controles bleken 
enteroviraal RNA in spieren te hebben



Onderzoek Lane, e.a.
J. of Neurology 2003

 21% van 48 CVS-patiënten en 0% van 
29 controles hadden enteroviraal RNA 
in spieren, gepaard met abnormaal 
verhoogde lactaatproductie



Frequent HHV-6 reactivation in 
MS and CFS patients

D.V. Ablashi, H.B. Eastman, e.a. 

Journal of Clinical Virology, 2000; 
16:179-191



Detection of an infectious 
retrovirus XMRV in blood cells of 
patients with CFS

Lombardi e.a.

Science 2009, 326: 585-9



Resultaat

 68 van de 101 patiënten positief op 
XMRV (67%)

 8 van 218 gezonde bloeddonoren 
positief op XMRV (3.7%)



Detection of MLV-related virus 
gene sequences in blood of 
patients with CFS and healthy 
blood donors

Lo e.a.

Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 

2010; 107 (36): 15874-9



Resultaten

 32 van de 37 patiënten positief voor 
MLV (86.5%)

 3 van de 44 gezonde bloeddonoren 
positief (6.8%)



Bacteriële infecties

 Mycoplasma fermentans, hominis, 
pneumoniae

 Rickettsiae

 Brucella

 Borrelia burgdorferi, garinii, afzelii

 Chlamydia pneumoniae



Prevalentie Mycoplasma bij 
C.V.S.-patiënten

J. Nijs, e.a. (VU Brussel): 68,6% van 179 
patiënten (controlegroep 5.6%)

Nasralla, e.a.: 53.1% van 565 patiënten 
(controlegroep 9.9%)

Vojdani, e.a.: 52% van 100 patiënten 
(controlegroep 14%)



Diagnosis and treatment of 
Mycoplasmal infections in 
Persian Gulf War Illness-CFIDS 
patients

G. Nicolson, e.a.

Intern. Journal of Occupational 
Medicine, Immunology and 
Toxicology 1996;5:69-78



“After 6-7 cycles of 

(6 weeks of antibiotic) 
therapy 69 of 87 patients 
responded and eventually 

recovered” 



Dus: Multipele infecties!!!

Afweerstoornis???





Casus 2: Anamnese

 Vrouw, 45 jaar

 1995 tijdens co-schappen erg moe, keelpijn, 
witte aanslag in mond

 Internist: Candida en aln tegen Pfeiffer

 Na aanvankelijk herstel in 2000 weer erg 
moe, spier- en gewrichtspijn

 Sept. 2001: “griep”, huisarts: mogelijk 
pneumonie, meerdere antibiotica, na 1 
maand redelijk herstel

 Maart 2002: weer longontsteking zonder 
koorts, veel hoesten



Vervolg anamnese

 Amoxycilline geen effect, azithromycine 
gedurende 2 weken: enige verbetering

 Bronchoscopie: M. pneumoniae. 10 dagen 
doxycycline, klachten blijven

 6-weekse cycli van azithromycine en 
doxycycline

 Beter tijdens antibiotica (in totaal 11 cycli), 
diffuse pijn verdwijnt. Na stoppen weer 
recidief klachten



Lab-onderzoek

 BSE 8 mm/uur, leucocytose 

 EBV-VCA-IgG en EBV-EA–IgG positief, 
maar IgM negatief

 PCR-EBV 100 C/ml, PCR-Mycoplasma 
negatief



Behandeling/verloop

 Antiviraal protocol (Crotalus en 
begeleidende anti-oxydanten en 
lymfedrainage)

 Na 4 maanden volledig hersteld, PCR-
EBV negatief



Immuundysfunctie bij CFS

 Verminderde NKCC
Klimas e.a. 1990 Fletcher e.a. 2002, Maher e.a. 2002

Wsl. t.g.v. upregulatie Th2 cytokine 
respons en verminderde Th1 respons

Klimas e.a. 1990, 2001, Patarca e.a. 2001, Visser e.a. 2001, Gupta 
e.a. 1997

 Verhoging TNF-alpha



ISOPRINOSINE

 Synthetisch purinederivaat

 Moduleert en activeert cellulaire 
immuniteit, resulterend in een indirect 
antiviraal effect

 Stimuleert Th1-respons en moduleert 

T-lymfocyten, NKCC, CD4 en CD8-
lymfocyten



Onderzoek Vera e.a., 2004-8

 61 patiënten met CFS en verlaagde 
NKCC

 Gemiddelde leeftijd 51 jaar

 Gemiddelde duur ziekte 12 jaar

 25% acuut begin, 75% geleidelijk begin



Resultaten

 Zeer significante klinische verbetering
na 6 en na 12 maanden behandeling

 Statistisch significante verbetering van
CD4+/CD38+ en NKCC na 6 en 12 
maanden

 Bijwerkingen: geen nierstenen of jicht, 26% 
gastrointestinaal, bij 25% dosisaanpassing 
nodig, geen ernstige bijwerkingen



Scandinavian Isoprinosine Study 
Group

 Studie bij 866 HIV-patiënten gedurende 
1 jaar

 2 patiënten in de Isoprinosinegroep en 
17 in de placebogroep ontwikkelden 
AIDS



Casus 3

 Man, 40 jr

 „81 M. Pfeiffer, „85 recidief, ‟86 
toxoplasmose

 Overal opgezette klieren, viel op school 
in slaap, concentratiestoornis

 Sindsdien diffuse pijn in lichaam en  
chronisch vermoeid met keelpijn en 
opgezette klieren



Lab-onderzoek

 Laag ochtendcortisol en laag normaal 
gehalte aan cortisol in 24-uurs-urine

 Laag leucocytental en normaal gehalte 
aan CD4 en CD8-cellen

 Verlaagd D3

 Verder g.d.a.



Behandeling

 Fysiologische dosis cortisol

 Isoprinosine

 D3



Beloop

 Aanvankelijk wat grieperig van hogere 
dosis isoprinosine, bijwerkingen 
geleidelijk minder

 Na 5 maanden intensiever 
Isoprinosineprotocol zonder cortisol

 Na 6,5 maanden volledig hersteld en 
klachtenvrij



Behandeling virale infecties

 Isoprinosine 

 Crotalus met begeleidende middelen

 Liposomale vitamine C, vit.C-infuus

 Oxymatrine

 Valacyclovir, valgancyclovir

 H.A.A.R.T.?
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Slaapstoornissen bij CFS/FM

 Diepe slaap (fase 3 en 4) gestoord

 Benzodiazepines hebben in het 
algemeen een negatief effect op de 
diepe slaapfasen



Behandeling slaapstoornissen

 Melatonine

 5-HTTP

 Antihistaminica (doxylamine)

 Zolpidem

 Zeer lage dosis AD (trazodone, 
mirtazepine, amitryptiline)

 Lage dosis Rivotril
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Hormonale afwijkingen

 Bijnierhormonen

 Schildklierhormonen

 Geslachtshormonen

 Groeihormoon



Low-dose hydrocortisone in 
chronic fatigue syndrome: a 
randomised crossover trial

Cleare, A.J., e.a.

The Lancet, Volume 353, February 
6, 1999



Effect hydrocortison

5-10 mg hydrocortison per dag geeft klinisch 
significante vermindering van 

vermoeidheidsklachten bij 1/3 van de 
patiënten met chronisch vermoeid-

heidssyndroom



Klachten bij hypofunctie van de HPA-as

 Vermoeidheid, energie meestal beter 
tijdens ontspanning

 Hypoglycemie, zoetbehoefte

 Lage bloeddruk, duizelingen bij opstaan

 Verminderde stresstolerantie

 Frequente infecties

 Grieperig gevoel



Are biochemical tests of thyroid 
function of any value in 
monitoring patients receiving 
thyroxine replacement?

Fraser,W., e.a.

British Medical Journal, Vol. 293, 
27 September 1986



Klinisch beeld veel 
belangrijker dan 

laboratoriumwaarden



Clinical Response to Thyroxine 
Sodium in Clinically Hypothyroid 
but Biochemically Euthyroid 
Patients

G. Skinner, e.a.

J. of Nutritional & Environmental 
Medicine, (2000) 10, 115-124



“There was improvement or 
disappearance of all 16 clinical features 
in 30 (22%) and in over 12 features in 
106 patients (76%)….Energy loss and 
poor memory and concentration were 

most responsive to treatment….

Clinical response did not correlate with 
pre-treatment or post-treatment levels 

of FT4 and TSH”



Klachten bij hypothyreoïdie

 Aankomen in gewicht

 Kouwelijkheid, lage lichaamstemperatuur, in 
zomer vaak aanmerkelijk beter

 Depressie

 Droge huid

 Dun haar, haaruitval

 Brosse, makkelijk brekende en scheurende 
nagels

 Obstipatie

 Menstruatieproblemen

 Spierpijn en –stijfheid



Casus 4: Anamnese/LO

 Vrouw, 45 jaar

 Tot januari 1997 gezond, daarna klachten van 
“ongelofelijke” slaapbehoefte na vakantie in 
Kenia en ernstige vermoeidheid

 Seroxat had slechts een kortdurend gunstig 
effect

 Moest volledig stoppen met werken

 Ernstige obstipatie, kouwelijkheid, 
hypercholesterolemie, dysmenorroe, veel 
bloedverlies, dun haar

 LO: geen duidelijke afwijkingen



Casus 4: Lab-onderzoek

 Ijzersaturatie en ferritine licht verlaagd, 
Hb laag normaal

 Estradiol <0.07 nmol/l, progesteron 6.2 
nmol/l, FSH 35, LH 17

 FT4 17.8 pmol/l, T3 2.1 pmol/l,        
TSH 2.1, anti-TPO negatief

 24-uurs-urine T3 en T4 verlaagd



Casus 4: Behandeling/verloop

 Thyreoideum, geleidelijk verhogend met 
15 mg per 10 dagen

 Bij 60 mg voelde ze zich plotseling 
volledig hersteld

 Nu al jaren volledig gezond op 135 mg 
thyreoidum




