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In chapter 1, a general introduction is provided with an overall view on chronic fatigue 
syndrome (CFS), the different models explaining the perpetuation of CFS and different 
treatments. In the Netherlands, approximately 30.000-40.000 people suffer from CFS. 
Patients with CFS experience severe fatigue for more than 6 months. CFS leads to sub-
stantial limitations in occupational, educational, social and personal activities. Annual 
societal costs per patient with CFS are high, and underline the need to investigate new 
treatments and their benefits for the patient and society.  
 The etiology of CFS is unclear. Many immunological, viral, psychological and neuro-
endocrinological mechanisms have been hypothesized. There is a lack of conclusive 
evidence for all of these hypotheses. In order to understand and improve treatments, 
several researchers proposed a working mechanism model regarding the development 
and perpetuation of fatigue in patients with CFS. In 1998, Vercoulen presented a statis-
tically tested model of CFS with different perpetuating factors. The model presents 
which factors perpetuate the fatigue and the impairments of patients with CFS. This 
model is often used as a theoretical framework of cognitive behavioural therapy (CBT). 
Another model, which was designed to describe health and illness, is the biopsychoso-
cial model. The principle of the biopsychosocial model states that all issues relating to 
health are products of a complex interplay of biological, psychological and social factors. 
This model is often used in multidisciplinary rehabilitation treatments.  
 During the preparation of our trial, different pharmacological and non-
pharmacological treatments have been studied in relation to CFS. Of all studied treat-
ments, CBT and graded exercise therapy (GET) were found to be the most effective 
treatments at the time. Although proven effective, CBT and GET do not improve fatigue 
severity and quality of life for all patients. Further research was needed to improve the 
management of CFS. Revant developed a multidisciplinary rehabilitation treatment 
(MRT) which is based on the biopsychosocial model in which various precipitating, pre-
disposing and perpetuating factors are hypothesized to interact, resulting in multiple 
pathways leading to the development and persistence of CFS. In MRT those compo-
nents are addressed that are thought to be modifiable and have a strong relation with 
the precipitation, predisposition and perpetuation of the CFS. These components and 
the personal goals of a patient are the focus of the treatment. After identifying the 
modifiable components and the personal goals, treatment aims are determined and the 
interdisciplinary team provides an indication of how the interventions can be used to 
achieve the personal goals. MRT includes interventions of CBT, gradual reactivation, 
pacing, elements of mindfulness, body awareness therapy, normalising sleep/wake 
rhythm and social reintegration. At the time of development of MRT only few studies 
had reported results of a multidisciplinary approach in peer-reviewed scientific journals. 
Although treatments described seem to have some overlap, there still was a great varie-
ty among the studies regarding the content of rehabilitation treatments for patients 
with CFS which made it difficult to give an overall conclusion on the effectiveness of 
such rehabilitation treatments. Therefore, a multi-centre randomized controlled trial 
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(RCT) was developed to study the effectiveness of MRT compared to CBT. The main aim 
of the trial was to study which treatment, CBT or MRT, was the most effective and cost-
effective in reducing fatigue and increasing quality of life in patients with CFS. 
 
In chapter 2 the design of the trial is presented. A two-arm, pragmatic, RCT, which was 
performed in four rehabilitation centres in the Netherlands. After a multistage process 
of inclusion, patients were included if they met the inclusion criteria and were willing to 
participate in the trial. After inclusion, a baseline assessment was performed and pa-
tients were randomized to MRT or CBT. After 26 weeks of individual, outpatient treat-
ment patients had the second assessment. For the follow-up assessment patients were 
asked to come back to the rehabilitation centre at 52 weeks after start of treatment. 
The primary outcomes, fatigue and quality of life were measured using questionnaires. 
Data was analysed using an intention-to-treat approach. Differences in treatment ef-
fects were analysed with mixed linear regression models. 
 
Chapter 3 describes the results of the RCT. In the trial 122 patients were included, 62 
patients were randomized to MRT and 60 to CBT. Eighteen patients (12 CBT, 6 MRT) 
withdrew from treatment. We tested the hypothesis that MRT is more effective in re-
ducing fatigue severity and increasing quality of life compared to CBT at 26 and 52 
weeks after start of treatment. It was concluded that MRT is more effective in reducing 
fatigue severity compared to CBT at 52 weeks after start of treatment. In both treat-
ments fatigue severity decreases, with a more rapid decline in MRT compared to CBT 
from baseline to 14 weeks. At 26 weeks there is no significant difference between the 
groups. After 26 weeks fatigue increases again in the patient group receiving CBT, while 
the effect in the MRT group remains at a lower level resulting in a statistically signifi-
cantly lower level of fatigue at 52 weeks of the MRT group compared to CBT. Although 
quality of life increases in both treatments, a statistically significant difference between 
the two treatments was not found at 26 or 52 weeks. Nevertheless the effect of MRT 
regarding fatigue seems more sustainable, resulting in a significant difference in fatigue 
severity at long-term. Additionally, self-efficacy and achievement on personal goals 
increased significantly more during the follow-up period in the MRT group than in CBT. 
Furthermore, statistically significant more patients in MRT were satisfied with the re-
sults of treatment compared to CBT. No significant differences between groups were 
found regarding the changes in attention and awareness, functional impairment, physi-
cal and non-physical attributions, psychological symptoms, physical activity and satisfac-
tion with life. The RCT in chapter 3 provides evidence that MRT is more effective in 
reducing long-term fatigue severity than CBT in patients with CFS. Although implemen-
tation in comparable populations can be recommended based on clinical effectiveness, 
these findings should be replicated in another multi-centre trial. 
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Chapter 4 presents the economic evaluation of the RCT from a societal perspective. The 
societal costs (healthcare costs, patient and family costs, and costs for loss of productiv-
ity), fatigue severity, quality of life, quality-adjusted life-year (QALY), and cost-
effectiveness ratios were measured over a one-year follow-up. Results show that MRT 
has a high probability of being the most cost effective, taking fatigue as primary out-
come. The results of the cost-utility analysis, using the QALY, indicate that the CBT had a 
higher likelihood of being the most cost-effective. Different explanations are offered for 
finding the different results in cost-effectiveness and cost-utility analysis, one indicating 
that the generic quality of life measurement is not sensitive enough to measure differ-
ences between CBT and MRT. Since the societal costs in MRT are mainly dominated by 
the costs for the intervention it is needed to study how the intervention can be more 
cost-effective, for example by enabling the therapists to decrease the number of ses-
sions when achieving a patient’s personal goal earlier or when specific interventions are 
not needed to achieve a patient’s goal. 
 
In chapter 5 the differences in physical functioning between relatively active and passive 
patients with CFS were studied in the CBT group at baseline. In the CBT protocol thera-
pists are advised to categorize patients into relatively active and passive patients. 
Treatment is tailored for these two subgroups of patients. To find evidence to support 
the differences between the groups, differences in actual (using an activity monitor) 
and perceived (measured by questionnaires) physical functioning were analyzed. No 
significant differences were found in the actual physical activity, duration of rest during 
the day or fluctuations in activities during the day measured by an accelerometer be-
tween relatively active and passive patients. Relatively active patients did have a signifi-
cantly higher daily uptime and showed significantly less fluctuations in activities be-
tween days. Passive patients perceived a significantly lower level of physical functioning 
and felt more functionally impaired in their mobility compared to relatively active pa-
tients. Discrepancies seem to exist between the patient’s perception and the actual 
measure of physical functioning. It is concluded that individualizing treatment based on 
the discrepancy within patients might be worthwhile but needs to be studied in the 
future. 
 
To improve the effectiveness of treatment in patients with chronic fatigue syndrome it 
is worthwhile studying factors influencing the outcomes. Therefore the aim of the 
study, described in chapter 6, was to assess the association of patients’ treatment ex-
pectancy and credibility on the outcomes of treatment and whether this association is 
different for MRT and CBT. The effect of expectancy on the fatigue and the physical 
component of the quality of life (QoL) after treatment was significant for MRT. Howev-
er, in CBT such associations were not found. The effect of expectancy on the mental 
component of QoL was not significant for either MRT or CBT. For credibility, the overall 
effect on fatigue and QoL was not significant. The results for the mental component of 
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QoL showed that the interaction with treatment was significant for credibility. However, 
the effects within each group were not significant. For clinical practice it seems to be 
important to check the expectations since expectations influence the outcome after 
MRT. More research is needed to study interventions to increase the expectations in 
order to increase effectiveness of MRT. The second aim was to study the effect of age, 
centre of treatment, type of treatment allocation, self-efficacy, depression and duration 
of complaints at baseline on treatment expectancy and credibility. Results showed that 
only centre of treatment appeared to be significantly associated with expectancy. For 
credibility, centre of treatment, treatment allocation and depression were significantly 
associated. Since centre of treatment was significantly associated with both expectancy 
and credibility, it seems that therapists and the way they explain the rationale of treat-
ment influences the expectations of patients. However, which therapeutic skills are 
most valuable in increasing expectations and credibility in patients with CFS needs to be 
evaluated in future research. 
 
Chapter 7 contains the general discussion in which the main findings of the thesis are 
presented. This trial provides evidence that at long-term, MRT is more effective in re-
ducing fatigue severity in patients with CFS compared to CBT while MRT and CBT are 
equally effective in increasing quality of life. The probability of being the most cost-
effective treatment is higher for MRT when taking the disease-specific outcome as pri-
mary outcome. This could not be confirmed by the cost-utility analyses using the QALY. 
Since the societal costs are mainly dominated by the costs for the intervention, in the 
near future it is necessary to study how the interventions can become more cost-
effective. In the near future, MRT should be included in the guidelines for treatments 
for patients with CFS next to CBT. Furthermore, it is advised to implement MRT in more 
rehabilitation centres in order to make MRT accessible to more patients with CFS.  
 To further improve the effectiveness of treatment expectations should be measured 
and discussed with the patient since higher expectations are associated with a more 
positive outcome of treatment. Other future directions, limitations and possible clinical 
implications are discussed in chapter 7. 
 
In chapter 8, valorisation is described. Benefits for the patient, referrers, therapists and 
consultants in rehabilitation medicine in- and outside the rehabilitation centres are 
described.  
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In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een algemene introductie gegeven over het 
chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). In Nederland lijden ongeveer 30.000-40.000 
mensen aan CVS. Er wordt gesproken van CVS als men ernstige vermoeidheid ervaart 
die langer dan 6 maanden duurt. CVS leidt vaak tot ernstige beperkingen in het uitvoe-
ren van werk en/of opleiding, sociale en persoonlijke activiteiten. Hierdoor zijn de 
maatschappelijke kosten per patiënt met CVS hoog en dit onderstreept de behoefte aan 
onderzoeken naar nieuwe behandelvormen en de meerwaarde van deze behandelvor-
men voor de patiënt en de maatschappij.  
 De etiologie van CVS is nog steeds niet helemaal duidelijk. Er bestaan verschillende 
hypothesen, waarin immunologische, virale, psychologische en neuro-endocrino-
logische mechanismen worden beschreven. Om behandelmethodieken te begrijpen en 
te verbeteren, hebben verschillende onderzoekers werkingsmechanismen voorgesteld 
met betrekking tot de ontwikkeling en het voortduren van vermoeidheid bij patiënten 
met CVS. In 1998 presenteerde Vercoulen et al een model voor CVS met statistische 
onderbouwing. Dit model presenteert welke factoren de vermoeidheid en de ervaren 
beperkingen van patiënten met CVS in stand houden. Het model wordt vaak gebruikt als 
theoretisch kader voor cognitieve gedragstherapie (CGT). Een ander model, dat is ont-
wikkeld voor het beschrijven van het menselijk functioneren en het beschrijven van 
gezondheid en ziekte, is het biopsychosociale model. Het biopsychosociale model gaat 
ervan uit dat alle factoren die gerelateerd zijn aan gezondheid, een resultaat zijn van 
een complexe interactie tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Dit 
model wordt vaak gebruikt als kader voor multidisciplinaire revalidatiebehandeling 
(MRT). 
 Voor de start van de onderzoeken gepresenteerd in dit proefschrift waren verschil-
lende studies uitgevoerd naar het effect van farmacologische en niet-farmacologische 
behandelingen bij patiënten met CVS. Op dat moment bleek dat van alle onderzochte 
behandelingen, CGT en graded exercise therapy (GET) de meest effectieve behandel-
vormen waren. Hoewel CGT en GET bewezen effectief zijn, ervaren niet alle patiënten 
een vermindering in vermoeidheid en een verbetering van kwaliteit van leven. Dit pleit-
te voor aanpassing van het zorgaanbod in de keten en nader onderzoek naar het effect 
van behandelingen. Revant, het medisch specialistische revalidatiecentrum in Breda, 
ontwikkelde een multidisciplinaire revalidatie behandeling (MRT) welke is gebaseerd op 
de hypothese dat meerdere precipiterende, predisponerende en perpetuerende facto-
ren met elkaar interacteren. Deze factoren kunnen per patiënt variëren waardoor ver-
schillende hypothesen kunnen worden geformuleerd voor het ontstaan en het voortdu-
ren van CVS. In de MRT worden de componenten behandeld waarvan wordt gedacht 
dat deze veranderbaar zijn en welke een sterke relatie hebben met het precipiteren, 
predisponeren en perpetueren van CVS. Deze componenten en de hulpvraag van de 
patiënt vormen de focus van de behandeling. Na het identificeren van deze veranderba-
re componenten en de hulpvraag van de patiënt worden de behandeldoelstellingen 
bepaald. Het interdisciplinair team maakt een keuze voor welke interventies worden 
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ingezet om de doelstellingen van de patiënt te behalen. CGT, gedoseerde re-activatie, 
energiemanagement, elementen vanuit mindfulness, lichaamsgerichte therapie, het 
normaliseren van slaap-waak ritme en sociale re-integratie zijn interventies die binnen 
MRT ingezet kunnen worden. Tijdens de ontwikkeling van de revalidatiebehandeling 
werden slechts enkele wetenschappelijke studies gepubliceerd, die het effect van de 
multidisciplinaire aanpak onderzochten. Hoewel deze behandelingen enige overlap 
leken te hebben met MRT, bleken ze op inhoud toch vaak verschillend, waardoor het 
moeilijk was om een algemene conclusie te geven over het effect van deze revalidatie-
behandelingen. Daarom is een gerandomiseerd controle onderzoek (RCT) ontwikkeld en 
uitgevoerd in vier revalidatiecentra. De hoofddoelstelling van de studie was te bepalen 
welke behandeling, CGT of MRT, het meest effectief en kosteneffectief is in het reduce-
ren van vermoeidheid en in het verbeteren van de kwaliteit van leven bij patiënten met 
CVS.  
 
Na de introductie in hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 de opzet van het onderzoek 
beschreven. Voor de totstandkoming van dit proefschrift is een tweearmig, pragmatisch 
gerandomiseerd controle onderzoek, de zogenaamde RCT, uitgevoerd in vier revalida-
tiecentra in Nederland. Na een inclusie proces dat bestond uit meerdere fasen, werden 
patiënten geïncludeerd wanneer ze voldeden aan de inclusiecriteria en wanneer ze 
bereid waren om mee te werken aan het onderzoek. Na deze inclusie werd een baseline 
meting uitgevoerd waarna patiënten werden gerandomiseerd naar MRT of CGT. Na 26 
weken individuele poliklinische behandeling werden patiënten voor de tweede keer 
gemeten. Patiënten werden 52 weken na start van de behandeling wederom gevraagd 
terug te komen naar de revalidatiecentra voor de lange-termijn vervolgmeting. De pri-
maire uitkomstmaten waren vermoeidheid en kwaliteit van leven, beiden gemeten met 
vragenlijsten. De data werd geanalyseerd middels de ‘intention-to-treat’ methode. De 
verschillen in effect tussen de behandelingen werd bepaald met behulp van lineaire 
regressiemodel analyses. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van de RCT. In het onderzoek werden 122 patiën-
ten geïncludeerd, 62 werden gerandomiseerd naar MRT en 60 naar CGT. Achttien pati-
enten (12 CGT en 6 MRT) zijn tussentijds met de behandeling gestopt. De hypothese, 
dat MRT meer effectief is dan CGT in het reduceren van de mate van vermoeidheid en 
het verbeteren van de kwaliteit van leven 26 en 52 weken na start van de behandeling, 
is getoetst. In beide behandelingen verminderde de vermoeidheid. Van baseline tot 14 
weken na start van de behandeling, daalde de vermoeidheid bij patiënten in de MRT 
groep sneller in vergelijking tot CGT. Op 26 weken was er geen significant verschil meer 
tussen beide groepen. Vanaf 26 weken (direct na einde behandeling) nam de ver-
moeidheid weer toe in de groep die CGT heeft gehad, terwijl het effect in de MRT groep 
op het lagere niveau gehandhaafd bleef. Dit resulteerde uiteindelijk in een statistisch 
significant lager niveau van vermoeidheid voor de MRT-groep op 52 weken in vergelij-
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king met CGT. Hoewel de kwaliteit van leven in beide groepen steeg, werd op deze 
uitkomstmaat geen statistisch significant verschil gevonden tussen beide groepen op 26 
en 52 weken na start van de behandeling. Op langere termijn nam ook de mate waarin 
iemand zelf denkt invloed te kunnen uitoefenen op de klachten (self-efficacy) en het 
bereiken van persoonlijke doelen significant meer toe in de MRT-groep in vergelijking 
met de CGT-groep. Daarnaast waren significant meer patiënten uit de MRT-groep te-
vreden met het resultaat van de behandeling in vergelijking met CGT. Echter, geen 
significante verschillen tussen de groepen werden gevonden in de mate van aandacht 
voor dagelijkse bezigheden (attention and awareness), functionele beperkingen, fysieke 
en niet-fysieke attributies, psychologische symptomen, fysieke activiteit en tevreden-
heid over het eigen leven. Op basis van de resultaten beschreven in dit hoofdstuk kan 
worden geconcludeerd dat MRT effectiever is in het reduceren van vermoeidheid op 
lange termijn in vergelijking met CGT bij patiënten met CVS. Op basis van deze klinische 
effectiviteit is het aan te bevelen om MRT te implementeren in vergelijkbare groepen.  
 
Hoofdstuk 4 presenteert de economische evaluatie van de RCT vanuit een maatschap-
pelijk perspectief. Gedurende één jaar werden de maatschappelijke kosten (kosten voor 
de gezondheidszorg, patiënt- en familiekosten, kosten voor verlies van arbeidsproducti-
viteit), mate van vermoeidheid, kwaliteit van leven, voor kwaliteit gecorrigeerde levens-
jaren (quality-adjusted life-year) (QALY), en kosten-effectiviteit ratio’s gemeten. Resul-
taten lieten zien dat MRT een hogere kans heeft om het meest kosteneffectief te zijn 
wanneer de vermoeidheid als primaire uitkomstmaat wordt gebruikt. De resultaten van 
de kosten-utiliteiten analyse, waarin de QALY werd gebruikt, geven aan dat CGT een 
hogere kans heeft om het meest kosteneffectief te zijn. Het verschil in resultaat tussen 
de kosteneffectiviteit en kosten-utiliteiten analyses kan op verschillende manier worden 
verklaard. Een mogelijke verklaring is dat de gebruikte generieke maat voor kwaliteit 
van leven niet gevoelig genoeg is om verschillen te meten tussen CGT en MRT. 
 Aangezien de maatschappelijke kosten in de MRT groep voor een groot deel bepaald 
worden door de kosten van de interventie, is het wenselijk te onderzoeken hoe de in-
terventie meer kosteneffectief zou kunnen worden. Therapeuten kunnen mogelijk het 
behandeltraject eerder beëindigen, of het aantal sessies verminderen wanneer het doel 
van de patiënt eerder wordt behaald dan gepland of wanneer specifieke interventies 
niet nodig zijn om een vooraf gesteld doel van de patiënt te realiseren. 
 
In hoofdstuk 5 wordt het verschil in fysiek functioneren tussen relatief actieve en pas-
sieve patiënten met CVS bestudeerd binnen de CGT-groep voor de start van de behan-
deling. In het CGT protocol worden therapeuten geadviseerd om de patiënten te cate-
goriseren in relatief actieve en passieve patiënten. In de behandeling wordt per sub-
groep een ander protocol gevolgd. Om unieke kenmerken van beide subgroepen te 
identificeren, zijn verschillen in objectief (met activiteitenmonitor) gemeten en zelf-
gerapporteerde (gemeten met vragenlijsten) fysiek functioneren geanalyseerd. In te-
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genstelling tot onze verwachting werden geen statistisch significante verschillen gevon-
den tussen relatief actieve en passieve patiënten in de daadwerkelijk objectief gemeten 
fysieke activiteit, duur van rust overdag en fluctuaties van activiteiten gedurende een 
dag. Relatief actieve patiënten hadden wel een significant langere dagduur (tijd tussen 
opstaan en gaan slapen). Ook lieten ze, echter anders dan we verwacht hadden, minder 
fluctuaties in activiteiten tussen de dagen zien. Passieve patiënten ervoeren een signifi-
cant lager niveau van fysiek functioneren en voelden zich meer beperkt in hun mobili-
teit in vergelijking tot de relatief actieve patiënten (gemeten met vragenlijsten). Discre-
panties lijken te bestaan tussen de perceptie van een patiënt en het daadwerkelijk ob-
jectief gemeten fysiek functioneren. Dit zou een extra aandachtspunt kunnen zijn bin-
nen het behandeltraject. In hoeverre aanpassing van het programma op basis van deze 
discrepantie het effect van de behandeling vergroot, moet in toekomstige studies ver-
der worden onderzocht.  
 
In hoofdstuk 6 wordt gekeken welke factoren van belang zijn voor het verder verhogen 
van de effectiviteit van de behandeling. In deze deelstudie werd de associatie van de 
behandelverwachtingen van de patiënt en de geloofwaardigheid van de behandeling op 
de uitkomst van behandeling geëvalueerd. Daarnaast werd bepaald of deze associatie 
verschillend is voor MRT en CGT. Binnen de MRT-groep was het hebben van een hogere 
verwachting geassocieerd met een grotere afname van vermoeidheid en een sterkere 
verbetering van de fysieke component van de kwaliteit van leven. Binnen de CGT-groep 
werden dergelijke associaties niet gevonden. Het effect van de verwachtingen op de 
mentale component van de kwaliteit van leven was niet statistisch significant verschil-
lend voor MRT of CGT. Voor geloofwaardigheid van de behandeling, was het overall 
effect op vermoeidheid en kwaliteit van leven niet significant van invloed. De resultaten 
van de mentale component van de kwaliteit van leven lieten zien dat de interactie met 
behandelconditie significant was voor geloofwaardigheid. Echter, wanneer de groepen 
apart werden bekeken was het effect binnen elke groep niet significant. Voor de klini-
sche praktijk lijkt het belangrijk om de behandelverwachtingen vooraf te beoordelen. 
Meer onderzoek is nodig om interventies te onderzoeken die verwachtingen verhogen 
en om na te gaan of deze verwachtingen uiteindelijk ook leiden tot een hoger effect van 
MRT. Het tweede doel van deze deelstudie was te bepalen of leeftijd, centrum, behan-
delinterventie, self-efficacy, depressie en duur van de klachten op baseline een effect 
hadden op de behandelverwachting en op de geloofwaardigheid. Resultaten lieten zien 
dat alleen “centrum” significant geassocieerd was met de behandelverwachting. Cen-
trum, behandelinterventie en depressie waren significant geassocieerd met geloof-
waardigheid. Omdat het revalidatiecentrum waar de behandeling werd gegeven signifi-
cant geassocieerd bleek met behandelverwachting en geloofwaardigheid, lijkt het erop 
dat de therapeuten en de manier waarop ze de rationale van de behandeling uitleggen 
naar de patiënt, invloed kunnen hebben op de uiteindelijke verwachtingen van de pati-
ent. Echter, het is onduidelijk welke therapeutische vaardigheden het meest waardevol 
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zijn in het laten toenemen van deze verwachtingen en geloofwaardigheid van de aan-
geboden behandeling bij patiënten met CVS. Meer onderzoek over dit onderwerp is van 
belang om dit te achterhalen. 
 
Hoofdstuk 7 bevat de algemene discussie waarin de belangrijkste resultaten van dit 
proefschrift worden gepresenteerd. Deze studie levert bewijs dat MRT effectiever is op 
de lange-termijn effecten in het reduceren van vermoeidheid bij patiënten met CVS in 
vergelijking met standaard CGT. MRT en CGT zijn beide even effectief in het verhogen 
van de kwaliteit van leven. De kans dat MRT meer kosteneffectief is dan CBT is hoger 
wanneer de ziekte-specifieke maat als primaire uitkomstmaat wordt gebruikt. De resul-
taten van de kosten-utiliteiten analyse, waarin de QAYL werd gebruikt, geven echter aan 
dat CGT een hogere kans heeft om het meest kosteneffectief te zijn. De maatschappe-
lijke kosten werden namelijk hoofdzakelijk bepaald door de kosten van de interventie. 
Het is belangrijk na te gaan hoe de interventies goedkoper kunnen worden gemaakt. In 
de nabije toekomst is het aan te bevelen MRT op te nemen in de richtlijnen voor be-
handeling van patiënten met CVS naast CGT. Om MRT meer beschikbaar te maken voor 
de patiënten dient MRT geïmplementeerd te worden in meerdere revalidatiecentra. 
Om de effectiviteit van de behandeling te vergroten is het raadzaam om behandelver-
wachtingen te meten en te bediscussiëren met de patiënt, aangezien hogere behandel-
verwachtingen geassocieerd zijn met een positiever behandelresultaat. In hoofdstuk 7 
worden verder de methodologische beperkingen en adviezen voor vervolg onderzoeken 
besproken, naast de mogelijke klinische implicaties die kunnen volgen uit de gepresen-
teerde studie.  
 
In hoofdstuk 8 worden de mogelijkheden van maatschappelijke valorisatie van de resul-
taten van de beschreven studie weergeven. Voordelen voor de patiënten, verwijzers, 
therapeuten en revalidatieartsen binnen en buiten de revalidatiecentra worden be-
schreven. 
  




