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Sjögren Award 2020 

Dit jaar hadden we liefst 4 inzendingen voor de Sjögrens award, vier proefschriften 

van hoog wetenschappelijk niveau met fundamenteel en toegepast onderzoek naar 

Sjögren. De commissie heeft het niet makkelijk gehad. We hebben ons gedegen 

voorbereid, naar elkaars meningen geluisterd en bevlogen gediscussieerd tijdens 

een uitgebreide zoom vergadering en via de email. Het was een nek aan nek race, 

want de verschillen waren klein maar gezamenlijk hebben we een keuze kunnen 

maken. 

Erlin Haacke heeft haar promotieonderzoek verricht aan het Universitair Medisch 

Centrum in Groningen, onder begeleiding van de hoogleraren Kroese, Bootsma en 

Vissink. Erlin heeft er bewust voor gekozen om haar opleiding tot patholoog te 

combineren met onderzoek bij de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie. 

Centraal in haar onderzoek stond de vraag welke rol het speekselklierbiopt speelt bij 

diagnose, beloop en voorspellen van effectiviteit van behandeling bij het syndroom 

van Sjögren. Een mooie combinatie van geneeskundige en pathologische aspecten. 

Erlin Haacke heeft met haar histopathologisch onderzoek een nieuwe dimensie 

toegevoegd aan een zeer succesvolle speekselklier onderzoekslijn die al een 

winnaar van de Sjögren award 2016, Konstantina Delli, en een nominatie voor de 

award in 2018, Esther Mossel, heeft opgeleverd.  

Haar onderzoek heeft geresulteerd in een indrukweekend aantal van 25 

gepubliceerde artikelen op het gebied van Sjögrens en een omvangrijk proefschrift 

met de titel “Histopathology in primary Sjögren’s syndrome: diagnosis, clinical trials 

and new insights” dat ze in september dit jaar succesvol heeft verdedigd. 

Eefje van der Heijden heeft haar promotieonderzoek verricht aan het UMC Utrecht, 

onder begeleiding van dr van Roon, dr Kruize en professor Radstake. Zij heeft haar 

proefschrift getiteld “Repurposing established drugs for new indications: leflunomide 

and hydroxychloroquine combination therapy for Sjögren’s syndrome” succesvol 

verdedigd in juni dit jaar. Haar onderzoek slaat een brug tussen fundamenteel en 

klinisch onderzoek. Op basis van de elkaar aanvullende en versterkende effecten 

van de bekende geneesmiddelen leflunomide en hydroxychloroquine werd een 

placebo-gecontroleerde klinische studie uitgevoerd naar de effectiviteit en veiligheid 

van de combinatietherapie met beide geneesmiddelen. Voor het eerst werd een 

duidelijk meetbare daling van de ziekteactiviteit gevonden bij een deel van de 

patiënten. Eefje van der Heiden slaagde erin om op basis van biomarkers, eiwitten 

die in het bloed gemeten kunnen worden, patiënten die baat hadden bij de therapie 

te onderscheiden van patiënten bij wie de ziekteactiviteit nauwelijks veranderde. In 

de toekomst kunnen deze biomarkers mogelijk helpen bij het kiezen van een 

behandeling op maat voor elke patiënt. Haar onderzoek is in mei gepubliceerd in het 

toonaangevend tijdschrift Lancet Rheumatology. Haar resultaten zijn hoopgevend 

maar moeten worden bevestigd in verder onderzoek met meer patiënten. 
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Iris Bodewes is in april 2019 gepromoveerd aan het Erasmus MC in Rotterdam op 

een proefschrift getiteld “Interferon in Sjögren's syndrome and other systemic 

autoimmune diseases: a driver of disease pathogenesis and potential treatment 

target” onder begeleiding van dr Versnel en professor Katsikis. Centraal in haar 

onderzoek stonden interferonen, eiwitten die verhoogd zijn bij mensen met een 

overmatig actief immuunsysteem. Iris heeft onderzocht of moeheid, een ernstig 

symptoom van Sjögren mogelijk geassocieerd is met interferon activatie. Echter 

bleek uit haar onderzoek dat er geen verband was tussen interferon activatie en 

moeheid. Zij heeft vervolgens met een vernieuwende techniek, de somascan 

waarmee liefst 1300 stoffen tegelijk in een druppeltje bloed kunnen worden 

aangetoond, gekeken of er andere factoren gelinkt kunnen worden aan moeheid. Dat 

blijkt zo te zijn want Sjögren patiënten met ernstige moeheid laten een afwijkend 

patroon, als het ware een biologische afdruk van moeheid, zien. Dit geeft voor het 

eerst aan dat er een biologische basis is voor moeheid. Haar bevindingen stimuleren 

verder onderzoek dat gericht zal zijn op het vinden van stoffen waarmee de 

biologische afdruk van moeheid kan worden verlaagd om uiteindelijk een passende 

behandeling voor vermoeidheid te vinden. Het resultaat is gepubliceerd in het 

tijdschrift Frontiers in Immunology. Dat Iris oog heeft voor het patiëntenbelang blijkt 

ook uit de samenvatting van haar proefschrift waarin ze haar onderzoeksresultaten 

uitlegt en toelicht voor een breed publiek. 

Jolien van Nimwegen heeft haar promotieonderzoek verricht aan het Universitair 

Medisch Centrum in Groningen, onder begeleiding van dr Boezerooij-Arends en de 

hoogleraren Kroese, Vissink en Bootsma. Zij is in juli cum laude gepromoveerd. In 

haar onderzoek heeft Jolien zich gericht op drie onderwerpen, hoe ontstaat vaginale 

droogheid en wat betekent dit voor het seksueel functioneren en daarmee voor 

kwaliteit van leven van patiënten, hoe kan de echografie bijdragen aan het stellen 

van de diagnose syndroom van Sjögren en welke systemische behandeling is 

effectief en veilig voor patiënten. Vaginale droogheid en seksueel disfunctioneren zijn 

onderbelichte symptomen van Sjögren die een grote invloed hebben op de kwaliteit 

van leven. Jolien heeft onderzocht hoe vaak vaginale droogheid voorkomt en voor 

het eerst gekeken naar de biologische ontstaanswijze ervan door stukjes weefsel te 

bestuderen van vrouwen met en zonder vaginale droogheid. Zij heeft als eerste 

aangetoond dat vaginale bloedvaten waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij het 

ontstaan van vaginale droogheid. Zij heeft geen verband gevonden tussen de 

samenstelling van micro-organismen in de vagina en vaginale droogheid. Ook dat is 

een belangrijke bevinding. Beide onderzoeken zijn gepubliceerd in het tijdschrift 

Rheumatology. Bij het onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van diverse 

behandelopties voor Sjögren, waaronder een klinische studie naar het effect van 

abatacept, heeft Jolien veel aandacht besteed aan de verbetering van symptomen 

die door de patiënten zelf worden ervaren, inclusief het effect op seksueel 

functioneren. 

Oordeel van de Award Commissie 
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De Award Commissie is onder de indruk van de hoge kwaliteit van het onderzoek 

van alle vier genomineerde kandidaten. Alle kandidaten voldoen aan de criteria van 

de award. 

Erlin Haacke heeft een zeer gedegen en omvangrijk proefschrift afgeleverd waarin zij 

de rol van het speekselklierbiopt voor diagnose, beloop en voorspellen van 

effectiviteit van behandeling bij het syndroom van Sjögren met traditionele 

histopathologische technieken heeft bestudeerd. Het onderzoek is een fraaie 

voortzetting van het speekselklieronderzoek in het UMCG en hierdoor misschien 

minder innovatief. Ook de aandacht aan het patiëntenperspectief komt minder naar 

voren vergeleken met andere kandidaten. 

Eefje van der Heijden heeft haar onderzoek gewijd aan het vinden van betere 

behandelmogelijkheden door bestaande middelen te combineren. Vooral haar 

bevinding dat met een combinatie van enkele stoffen te meten in het bloed de 

patiënten die baat hadden bij de combinatietherapie geïdentificeerd konden worden 

is vernieuwend. De resultaten moeten echter nog worden bevestigd in grotere 

studies waardoor de waarde voor de praktijk nog moeilijk in te schatten is. 

Iris Bodewes heeft met haar onderzoek naar de biologische oorzaken van moeheid 

nieuwe deuren geopend. Voor het eerst heeft zij met een innovatieve techniek 

aangetoond dat ernstige vermoeidheid als het ware een biologische vingerafdruk 

achterlaat die gemeten kan worden in het bloed. Vermoeidheid is een onderbelicht 

symptoom van Sjögren en wordt door patiënten vaak genoemd als een zeer grote 

belemmering op hun dagelijks functioneren. De commissie waardeert het 

vernieuwende thema en aanpak van het onderzoek en het oog voor het 

patiëntenperspectief.  

Jolien van Nimwegen heeft met haar onderzoek naar de biologische oorzaken van 

vaginale droogte geheel nieuw terrein betreden. Ook vaginale droogte en seksueel 

disfunctioneren zijn onderbelichte symptomen met een zeer grote invloed op kwaliteit 

van leven. Vanuit het patiëntenperspectief spreekt de commissie de zorgvuldige 

opzet van het onderzoek naar vaginale droogte bijzonder aan. Voor het eerst kon 

hierdoor in vaginaal weefsel worden gezocht naar biologische oorzaken van vaginale 

droogte. Het onderzoek is internationaal het eerste gepubliceerde onderzoek 

hierover.     

 

Eindoordeel 

Zoals gezegd, de Award Commissie had het moeilijk dit jaar. Alle genomineerden 

hebben goed en relevant onderzoek gedaan met betrekking tot het syndroom van 

Sjögren. We hebben de proefschriften van Erlin Haacke, Eefje van der Heijden, Iris 

Bodewes en Jolien van Nimwegen naast elkaar gelegd en de Award Criteria daar 

weer naast. Voor alle duidelijkheid: de Award Commissie van de NVSP kijkt dus niet 
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alleen naar wetenschappelijke kwaliteit. De commissie heeft haar oordeel vooral 

gebaseerd op het onderscheid in patiëntenperspectief en het vernieuwende karakter 

van het onderzoek. Twee kandidaten kwamen daarin naar voren en de commissie 

heeft geoordeeld dat beiden de award verdienen. In overleg met het bestuur van de 

NVSP en in acht nemend dat dit jaar geen publieksprijs kan worden uitgereikt omdat 

de landelijke contact en informatiedag niet fysiek gehouden kan worden, is besloten 

om twee Sjögren Awards uit te reiken.  

 

Op basis van hun onderzoek, waarbij vanuit patiëntenperspectief met innovatieve 

technieken tot nu toe onderbelichte symptomen van Sjögren zijn bestudeerd,  

gaan de Sjögren Awards 2020 naar: Iris Bodewes en Jolien van Nimwegen. 

Iris en Jolien, van harte gefeliciteerd. 

Erlin en Eefje, ook jullie van harte gefeliciteerd met jullie nominatie.  

Dörte Hamann, 

 

Namens de Award Commissie van de NVSP 
 


