
Samenvatting Oxford criteria (CVS): 

1. Een syndroom met vermoeidheid als belangrijkste symptoom 
2. Een syndroom met een duidelijk begin, en dat niet het gehele leven al aanwezig is 
3. De vermoeidheid is ernstig, invaliderend, en beïnvloedt het lichamelijk en geestelijk 

functioneren. 
4. De vermoeidheid moet tenminste 6 maanden duren en in deze periode moet ze tenminste 

50% van de tijd aanwezig zijn. 
5. Er kan ook sprake zijn van andere symptomen, met name van myalgie, wisselende 

stemmingen en een verstoorde slaap. 
6. Bepaalde patiënten mogen niet binnen deze definitie vallen, waaronder: 

1. patiënten waarvan is vastgesteld dat zij een aandoening hebben die met chronische 
vermoeidheid gepaard gaat (bijv. ernstige anemie). Zulke patiënten vallen niet binnen
deze definitie ongeacht wanneer de diagnose van de aandoening wordt gesteld, op 
het moment zelf of nadien. Alle patiënten moeten anamnestisch en lichamelijk door 
een deskundige arts worden onderzocht. 

2. patiënten waarbij de diagnose schizofrenie of manisch depressieve psychose is 
gesteld, patiënten met een verslaving, eetstoornissen, of een organische 
hersenaandoening. Andere psychiatrische aandoeningen (o.a. depressie, 
angststoornissen en hyperventilatiesyndroom) hoeven niet te betekenen dat de patiënt
buiten de definitie valt. 

Post-infectieus Vermoeidheidssyndroom (PIVS) 

Dit is een subtype van CVS dat óf op een infectie volgt óf in verband wordt gebracht met een 
actuele infectie (onderzoek zal echter moeten uitwijzen of zo'n infectie van etiologisch belang is).

Om aan de onderzoekscriteria voor PIVS te voldoen moeten patiënten:

1. aan de criteria voor CVS voldoen zoals die hierboven zijn gedefinieerd. 
2. ook aan de volgende aanvullende criteria voldoen: 

1. Bij het begin van de klachten zijn er sterke aanwijzingen voor een infectie (het 
verhaal van de patiënt is vaak onvoldoende betrouwbaar). 

2. Het syndroom is tenminste 6 maanden na het begin van de infectie nog aanwezig. 
3. De infectie is door laboratoriumonderzoek bevestigd. 

De Oxford criteria uit 1991 zijn samengesteld door: M.C. Sharpe et al. Titel: A report - chronic 
fatigue syndrome: guide-lines for research. Bron: Journal of the Royal Society of Medicine.(1991) 
84:118-121

http://www.cfids-cab.org/cfs-inform/CFS.case.def/oxford.criteria91.txt

