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Redactioneel

Nieuwe coach!

Kim Putters: Reuma in cijfers
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Het nieuws. Kunt ú het nog volgen? 

Ik vind het soms wel erg lastig. Wat is waar, 
wat is nepnieuws, en hoe bepaal ik dat? Het 
is ingewikkelder dan het lijkt. Je hebt kranten 
en tv-zenders met nieuwsrubrieken. Daar kun 
je redelijk wat kennis opdoen over het wereld-
gebeuren en het gedoe in ons eigen kleine 
landje. Maar tegenwoordig zijn er ook allerlei 
andere nieuwsbronnen, zoals Facebook. Wan-
neer is dat nieuws echt, is het echt gebeurd 
en goed weergegeven? Dan heb je nog Twit-
ter, waar sommige mensen ongelimiteerd op 
los menen te kunnen gaan. Maar ook weer 
vaak met verwijzingen naar krantenartikelen.

De ontwikkelingen rond de nieuwe Ameri-
kaanse president zijn adembenemend, het 
ene bericht volgt op het andere. En je kiest 
zelf wie je serieus neemt. Overal hoor je dat 
de burger serieus genomen moet worden.  
Ook hier in Nederland. Als u dit nummer leest, 
mogen we weer bijna naar de stembus. Ik vind 
het nog heel lastig waar ik op zal gaan stem-
men. Ga ik uit van mijn eigen belang: krijg ik 
genoeg vergoed van mijn ziektekosten, wordt 
er voldoende in mijn wijk gedaan? Of kijken 
we breder, bijvoorbeeld naar de totale ge-
zondheidszorg en hoe die georganiseerd is? 

U merkt, ik ga van ‘ik’ naar ‘wij’. In het vorige 
nummer had ik het over verbinding. Daar 
blijf ik naar op zoek. Ook als het gaat over 
de grotere dingen des levens. Welke politieke 
partij houdt zich niet alleen met haar eigen 
waarheden bezig, maar durft over de schut-
ting heen te kijken, op zoek naar andere 
mensen met andere meningen? En hoe zorg 
je dan voor verbinding?

Kijkend naar waar wij ons binnen de NVSP 
mee bezig houden, zien we langzamerhand 

een verandering in patiëntenland. De lande-
lijke clubs zoeken voorzichtig aan samenwer-
king, al dan niet ingegeven door de subsidie-
gever. In het zogenaamde ‘voucherproject’ 
kunnen patiëntenverenigingen extra geld 
krijgen om samen met andere organisaties 
een project op te zetten. De NVSP beschikt 
daardoor nu over zes gecertificeerde erva-
ringsdeskundige coaches. Zij hebben een 
opleiding gevolgd en hun certificaat gehaald. 
In de in het vorige nummer gestarte rubriek 
‘Nieuws van de coaches’ kunt u ook nu weer 
over hun werkzaamheden lezen. Daarnaast 
kunnen er nu ook mensen de vorig jaar 
gestarte training ‘ervaringsdeskundig en 
vrijwillig cliëntondersteuner’ volgen. Doel 
daarvan is om medepatiënten wegwijs te 
maken in de jungle van de sociale wet- en 
regelgeving. We zijn op zoek naar mensen 
die deze training willen volgen. Op pagina 24 
kunt u hier meer over lezen. Het is fijn als er 
ondersteuners zijn die patiënten een beetje 
kunnen helpen met waar ze middenin zitten: 
waar moet ik beginnen en naar wie moet ik 
toe gaan? 

Het heeft allemaal te maken met het gesprek 
van de dag: een overvloed aan informatie, 
wat is waarheid, wat is leugen? Ik vermoed 
dat we daar nooit echt de vinger op kunnen 
leggen. Mijn waarheid hoeft niet de uwe te 
zijn en omgekeerd. Maar dat hoeft toch geen 
probleem te zijn? 

Als we onze ogen en oren maar zo goed 
mogelijk open houden: kijken, luisteren, en 
vervolgens zelf kiezen - in het klein en in het 
groot. Kiezen voor wat goed lijkt - voor je-
zelf, maar ook voor de wereld om je heen. 

Mascha Oosterbaan, eindredacteur
eindredacteur@nvsp.nl

Kiezen
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Regiobijeenkomst

Er wordt daarom gesproken van een zeldzaamheid. Het 
probleem zit hem in de ziektebeelden passend bij sys-
teemziekten zoals het syndroom van Sjögren. Deze aan-
doening raakt het hele neurologische tekstboek en de 
klachten zijn heel divers. Ons zenuwstelsel is overal in het 
lichaam aanwezig en daardoor kan het probleem op veel 
dingen lijken, waardoor het stellen van een juiste diagnose 
bij systeemziekten lastig is. 

Als neuroloog luister je daarom goed naar de patiënt: 
wat is het verhaal en waar past het bij? Daarna volgt het 
neurologisch onderzoek om vast te kunnen stellen waar 
het probleem zit en wordt er een functieonderzoek ge-
daan van de hersenzenuwen. Hierbij moet men denken 
aan prikkels, taal, spreken en praktische handelingen. 
Een neuroloog kan vaak uit het verhaal van de patiënt al 
vaststellen in welk gedeelte van het lichaam de mogelijke 
oorzaak ligt en waar hij zich op moet richten. 

Mensen hebben twaalf paar hersenzenuwen. Bij het syn-
droom van Sjögren wordt zelden gezien dat het probleem 
wordt veroorzaakt vanuit het centrale zenuwstelsel, wel 

Neurologische problemen 
bij Sjögren zeldzaam?
Verslag_van_de_Regiobijeenkomst_Groningen/Friesland/Drenthe_op_26_november_
2016_in_het_UMCG._

Neurologische aandoeningen bij het syndroom van Sjögren zijn niet echt bekende en 

veel voorkomende problemen. Dr. Patrick Vroomen, neuroloog verbonden aan het UMC 

Groningen vertelt dat Sjögrenpatiënten sporadisch klachten op dit gebied hebben.

veel sneller vanuit het perifere stelsel. Het perifere  
zenuwstelsel vormt de verbindingen van en naar de  
organen en weefsels en het centrale zenuwstelsel. 

Verschillende onderzoeken
Dr. Vroomen legt uit welke verschillende onderzoeken er 
zijn en waarvoor zij dienen.
Bij het functieonderzoek onderzoekt de arts de functie 
van de twaalf hersenzenuwen op beschadigingen. De 
neuroloog zal achtereenvolgens onderzoek doen naar 
krachtsverlies in armen en benen, gevoelsverlies door ge-
voelloosheid, tintelingen of pijn aan het huidoppervlak en 
test vervolgens de reflexen en het coördinatievermogen.

Andere onderzoeken die de neuroloog kan laten doen zijn 
o.a. de CT-scan of een MRI-scan. 
·  Bij een CT-scan kunnen heel snel opnamen worden  

gemaakt van de hersenen en kan men zien of er sprake 
is van een bloeding in de hersenen. 

·  Een MRI-scan duurt veel langer en geeft een veel  
duidelijker beeld. 

121

Dr. Patrick Vroomen

Reflexonderzoek
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·  Bij een ruggenprik wordt er een naald in de wervelkolom 
gebracht en wordt er hersenvloeistof afgenomen om 
aan te tonen of er sprake is van een ontsteking ergens 
in het lichaam.

·  EMG of elektromyografie, hierbij wordt de elektrische 
activiteit van de spieren gemeten en kan ook de ac-
tiviteit van de spier die de zenuw aanstuurt worden 
gemeten. Dit onderzoek wordt gedaan als de neuroloog 
denkt dat er mogelijk een probleem is met de zenuwen 
of spieren. Deze verschijnselen komen bij Sjögren-
patiënten redelijk vaak voor. 

·  EEG-onderzoek, waarbij de elektrische activiteit van  
de hersenen wordt geregistreerd door middel van een 
film. Het is een methode om de hersenfunctie te onder-
zoeken.

Aantasting van zenuwvezels
Gesystematiseerde auto-immuunziekten kenmerken zich 
door het feit dat de ziekte zich manifesteert op zeer  
diverse wijzen, binnen de verschillende orgaansystemen. 
De aantasting van zenuwvezels door Sjögren is een be-
kend voorkomend verschijnsel. 

Symptomen bij Sjögren zijn bijvoorbeeld tintelingen of 
een doof gevoel waarmee goed te leven is maar wel als 
hinderlijk wordt ervaren. Dit dove gevoel kan jaren duren 
en de tintelingen worden veroorzaakt door zenuwvezel 

121

aantasting. Ook bijwerkingen van medicijnen kunnen dit 
veroorzaken zoals statines bij verhoogd cholesterol en 
ook plaquenil. Polyneuropathie bij Sjögren is behoorlijk 
zeldzaam. Dunne vezel neuropathie komt veel voor, wat 
niet ongebruikelijk is bij systeemziekten. Bij het syndroom 
van Sjögren zal in ernstige gevallen van vezel neuropathie 
een behandeling worden opgestart in nauwe samenwer-
king met de reumatoloog. 

Het autonome zenuwstelsel
Ook voorkomend bij het syndroom van Sjögren is een 
aantasting van het autonome zenuwstelsel. Het auto-
nome zenuwstelsel regelt de processen in het lichaam 
die onbewust plaatsvinden. Het gaat om processen die 
niet onder invloed staan van de wil, zoals de bloeddruk, 
hartslag en ademhaling maar ook blozen, zweten, dar-
men, plassen en erectiestoornissen. Als het systeem 
echter uit balans is en niet goed functioneert, kan auto-
nome dysfunctie (het lichaam kan bloeddruk en hartslag 
niet op peil houden) optreden. Dit wordt ook bij Sjögren 
gezien en is moeilijk behandelbaar. Een andere neuro-
logische aandoening die bij Sjögren wordt gezien zijn 
problemen rondom de gelaatszenuwen die zenuwuitval 
veroorzaken (opmerking redactie: zie voor meer infor-
matie 'n Ogenblikje nr. 120). 

Bij CIDP, een chronische spierziekte, raakt het isolerende 
omhulsel van de zenuwen in armen en benen beschadigd. 
De gevolgen zijn verlammingsverschijnselen in armen en 
benen. Deze ziekte lijkt op het syndroom van Sjögren en 
komt ook vaker voor bij patiënten met het syndroom van 
Sjögren. Patiënten hebben last van gevoelsstoornissen, 
hebben pijn of last van tintelingen of slapend gevoel en 
extreme vermoeidheid. 

Er waren 63 mensen op deze boeiende lezing afgekomen. 
Een goede opkomst! Dr. Vroomen werd op gepaste wijze 
bedankt.

Johan Mooi

Lotgenotencontact

Wat is polyneuropathie?
Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen 
van armen en benen, de ’bedrading’. 
Polyneuropathie betekent dat de zenuwen op meer-
dere plaatsen in het lichaam zijn aangedaan. 
Spieren en gevoel functioneren dan niet meer zoals 
het hoort.
Dunne vezel neuropathie (DVN) is een aandoening 
waarbij vooral de dunne zenuwvezels niet goed 
functioneren. Het is een vorm van polyneuropathie 
(poly = veel, neuropathie = zenuwziekte).
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MEMBRASIN®

D U I N D O O R N B E S O L I E

MEMBRASIN®

D U I N D O O R N B E S O L I E
Droge ogen? 

Droge huid? 

Droge slijmvliezen?

Ons lichaam wordt beschermd door 

de huid en slijmvliezen. Droge 

ogen, huid en slijmvliezen komen 

vaak voor bij mensen met diabetes 

en het syndroom van Sjögren. 

Membrasin met duindoornbes 

helpt bij droge ogen, droge mond 

en droge slijmvliezen en helpt de 

droge huid van binnenuit. 

Meer weten over Membrasin? 

Infolijn 0341 462146 of 

www.membrasin.nl. 

✔ 100% natuurlijke duindoornbesolie

✔ Bevat van nature omega-3, -6 en -9 vetzuren

✔ Bevat van nature Omega-7, als een van de weinige 
vruchten

✔ Membrasin is verkrijgbaar als olie en in capsules.

advertentieadvertentie
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Stoel
Het begon toen mijn ouders bijna tegelijk overleden. Op-
eens ging ik, als ‘next in line’, meer nadenken over mijn 
eigen dood. Een bijna fataal fietsongeluk, en weer later 
een lange periode van bedlegerigheid, deden de rest.
Als het meezit, heb ik nog 20 jaar te leven. En de laatste 
jaren, met de bijbehorende aftakeling en beperkingen, 
zijn niet de fijnste. Dus misschien nog tien goede jaren, 
en dan is het voorbij.
Als ik terugdenk aan tien jaar geléden besef ik pas goed 
hoe kort dat nog duurt.

Overpeinzingen die onvermijdelijk horen bij het ouder 
worden... Niets aan te doen. Dus ik kan het maar beter 
onder ogen zien en genieten van het hier en nu.  
Alleen, dat lukt niet van de ene op de andere dag.

Maar sinds ik ben hersteld van een half jaar pijn en im-
mobiliteit, lukt het wél: ik geniet juist extra van het hier 
en nu, tel mijn zegeningen, aanvaard dat ik oud ben. Dat 
het einde in zicht is maakt me niet meer bang of somber. 
Ook wind ik me niet meer op als andere mensen of mijn 
gammele lijf me eraan herinneren dat ik al behoorlijk 
oud ben.

Maar dat gammele lijf, en vooral mijn krakkemikkige rug, 
kan wél wat steun gebruiken. 
Daarom ging ik kort geleden op zoek naar een rugvrien-
delijke stoel. Een hóge stoel, want in fauteuils krijg ik 
altijd meer rugpijn.

Dapper begeef ik me rechtstreeks naar een zaak die is 
gespecialiseerd in stoelen voor ouderen en die elke klant 
voorziet van ‘een persoonlijk zitadvies’. Die heeft vast 
wel een goede hoge stoel voor me.
Maar als ik de uitgestorven winkel binnenstap, zie ik  
alleen maar onafgebroken rijen relaxfauteuils en oer-
degelijke sta-op stoelen.
Ik word verwelkomd door een kalende verkoper van een 
jaar of 40. Blijkens zijn langdurige handdruk is hij bij-
zonder ingenomen met mijn komst. Eindelijk een klant, 
hij gaat eens goed zijn best doen!
Handenwrijvend stevent hij af op een rode relaxfauteuil - 
precies zo een als ik al thuis heb staan... 
Geen probleem. Geroutineerd leidt hij me langs een 
bonte verzameling fauteuils met mechanisch opbollende 
rugleuningen, geavanceerde massageprogramma’s en 
ingebouwde usb-poorten. En met torenhoge prijzen. 
Ik vertel hem steeds weer dat ik een gewone hoge stoel 
wil.

Die verkoopt hij niet, zegt hij. Want hoge stoelen zijn 
niet goed voor de kwetsbare seniorenrug. 
En ook vanwege de lengte van mijn bovenbenen -  
discreet opgemeten met een rolmaatje - heb ik echt een 
geavanceerde fauteuil nodig; uiteraard (‘persoonlijk zit-
advies’) op maat gemaakt. Voor een pittige meerprijs.

Het wordt een welles-nietes discussie. Ik weet wat ik wil, 
ik heb ervaring genoeg. Maar die heeft hij ook, en wat híj 
wil is: mij een peperdure stoel verkopen.

Maar dat ontkent hij in alle toonaarden:
“Ik zeg dit niet omdat ik een verkoper ben. Ik zeg dit  
tegen u als mens... Een hoge stoel is niet goed voor u.”
“Dat geloof ik niet.”
“Mevrouw, het is écht waar. Als u mijn moeder was,  
zou ik zeggen: spaar nog even door totdat u een goede 
fauteuil kunt kopen.” 

Ik voel mezelf wit wegtrekken, kan me nog net beheer-
sen, geef de verkoper een hand en ren de winkel uit. 
Wóedend ben ik! Zijn móeder?! Hoe haalt ie het in zijn 
kale harses?! 

Pas als ik thuis ben, en enigszins gekalmeerd, besef ik 
dat het heel goed mogelijk is dat mijn kalende verkoper 
een moeder heeft van 66. 

Hoezo, ‘ik aanvaard dat ik oud ben’?  
Er is nog steeds werk aan de winkel, hiervoor moet ik 
eens goed gaan... zitten. 

Loes Gouweloos

Reageren? 
lucille@het net.nl 

M’n Eigen Blik

Loes Gouweloos is Sjögrenpatiënt maar vooral columnist. Ze houdt van weidse  
natuur, stilte, theater, muziek maken, en natuurlijk van schrijven. In haar Eigen  
Blik probeert ze op een ongewone manier aan te kijken tegen gewone zaken.
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Jubileum Reumafonds

Elke dag krijgen zevenhonderd mensen de diagnose 
reuma. In totaal kampen twee miljoen Nederlanders 
met een vorm van reuma. Dat is een op de negen 
Nederlanders. Daarmee is reuma de meest voorko-
mende chronische ziekte in Nederland. 69 procent 
van de reumapatiënten wordt dagelijks beperkt 
door pijn. Vermoeidheid of verminderde mobiliteit. 
Mede daardoor heeft ruim de helft van de mensen 
met reuma geen betaalde baan. Deze cijfers komen 
uit het grootschalig onderzoek dat het Reumafonds 
liet doen ter gelegenheid van haar negentigjarig be-
staan.

De impact van leven met reuma wordt zwaar onderschat. 
De lichamelijke gevolgen zijn door betere behandelingen 
bij veel mensen minder zichtbaar, maar liefst 69 procent 
van de mensen met reuma heeft nog problemen bij het 
dagelijks functioneren. 

“Het is goed dat het Reumafonds negentig jaar bestaat en 
tegelijkertijd is het jammer dat het fonds nog steeds no-
dig is.” Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) en hoogleraar Beleid en Sturing van 
de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, presen-
teerde 18 november op het jubileum van het Reumafonds 
de resultaten van een grootschalig onderzoek dat het 
Reumafonds door het NIVEL liet doen ter gelegenheid van 
zijn negentigjarig bestaan.

Er zijn in ons land bijna twee miljoen mensen met reuma. 
En daar zijn de mensen met fibromyalgie of weke delen-
reuma nog niet eens meegeteld. Een op de negen Neder-
landers heeft een reumatische aandoening en elke dag 
krijgen er zevenhonderd mensen de diagnose reuma. Dat 
maakt deze aandoening tot de meest voorkomende chro-
nische ziekte in Nederland.

“Ons kapitaal - oftewel de hulpbronnen om mee te komen 
in het dagelijks leven - bestaat uit ons persoonskapitaal, 
denk aan gezondheid, maar ook uit economisch, cultureel 
en sociaal kapitaal”, legt Kim Putters uit. “Reuma beperkt 

Reuma in cijfers

niet alleen ons persoonskapitaal, maar ook onze mogelijk-
heden om andere soorten kapitaal te verwerven. Zo heeft 
ruim de helft van de reumapatiënten geen betaalde baan.”

Minder zichtbaar, niet minder beperkt
“Vroeger was de aandoening meer zichtbaar. Je zag 
mensen met reuma in een rolstoel, je zag de gevolgen 
van ontstoken gewrichten. Dankzij de gevorderde weten-
schap zijn die kenmerken veel minder zichtbaar, maar 
beperkingen zijn er nog steeds. Op de arbeidsmarkt en in 
het sociale leven. Ruim twee derde van de mensen met 
reuma heeft problemen bij het uitvoeren van dagelijkse 
handelingen, waaronder het doen van boodschappen, de 
kinderen aankleden of fietsen naar het werk. Reuma staat 
in ziektelast op de zevende plaats van aandoeningen. 
Mensen met reuma scoren lager op kwaliteit van leven in 
vergelijking met andere Nederlanders.”

Het begrip voor de beperkingen is afgenomen doordat 
reuma minder zichtbaar is, constateert Kim Putters. “Het 
gaat echt niet vanzelf om met zo’n aandoening deel te 
nemen aan de samenleving. De helft van alle mensen met 
reuma ervaart niet alleen onbegrip op het werk, maar ook 
bij maatschappelijke instanties en vrienden. Van alle men-
sen met een reumatische aandoening geeft 54 procent 
aan eenzaam te zijn.” Uit het onderzoek van NIVEL blijkt 
dat de meest kwetsbare mensen de kleinste netwerken 
hebben. “En sociaal isolement bedreigt de ervaren kwali-
teit van leven. Dat geldt ook voor mensen met reuma.”

Gepest op het werk
Ook merkt Kim Putters op dat cijfers niet altijd de realiteit 
weergeven. “Er is een onderzoek dat meldt dat een op de 
vijf mensen last hebben van reuma, maar die cijfers gelden 
alleen voor mensen die werken. Maar 43 procent van de 
mensen met reuma met een (gedeeltelijke) uitkering heeft 
betaald werk. Anderen krijgen bij sollicitaties bijvoorbeeld 
te horen, dat het ‘werk zich er niet toe leent’ om hen aan 
te nemen. Zestien procent van mensen met een zichtbare 
aandoening wordt daarmee gepest op het werk.”

Het maakt het ook moeilijk om met reuma deel te ne-
men aan de samenleving omdat de financiële gevolgen 

8 121

Het Reumafonds bestond vorig jaar negentig jaar. Ter gelegenheid daarvan werd er een 
feestelijk en interessant congres gehouden op 18 november jl. in het Circustheater in Sche-
veningen. Omdat Sjögren ook onder de reumatische aandoeningen valt, zijn twee van onze 
bestuursleden hierbij aanwezig geweest. Onderstaande lezing over reuma in cijfers is met 
toestemming, overgenomen uit het Reumamagazine.nl, nr. 1-januari 2017
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van de aandoening groot kunnen zijn. De helft van de 
mensen met reuma tussen de 40 en 65 jaar heeft geen 
betaalde baan, maar wel hoge zorgkosten die soms voor 
eigen rekening komen. Mede door het afschaffen van de 
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicap-
ten (Wtcg) in 2014 zijn die kosten gestegen. 65 procent 
van de patiënten gebruikt medicijnen en ruim een derde 
(37 procent) heeft fysiotherapie nodig. Daarom kiest 
negen op de tien reumapatiënten voor een aanvullende 
verzekering. Daar komt nog bij dat de meeste mensen 
met reuma het eigen risico altijd uitgeven omdat ze 
standaard gebruikmaken van zorg. Het Reumafonds 
doet dan ook een dringend beroep op overheid en zorg-
verzekeraars om met een compensatie te komen voor 
deze zorgkosten door bijvoorbeeld verlaging van het  
eigen risico en te zorgen voor een goed aanbod van  

oefen- en fysiotherapie in zowel het basis- als het aan-
vullende pakket.

Huiverig voor de toekomst
“Mensen met reuma maken zich niet alleen druk om de 
situatie nu, ze zijn ook huiverig voor de toekomst”, rea-
liseert Kim Putters zich. Hij vraagt zich af wat de over-
heid de komende tijd kan en zal doen om de participatie 
van mensen met reuma aan de samenleving nu en in de 
toekomst te faciliteren en te stimuleren. Een antwoord op 
deze vraag kreeg hij tijdens de jubileumviering in elk ge-
val nog niet. Dat betekent dat het Reumafonds de vinger 
aan de pols blijft houden.

Lavina Jamanica Gerretsen (Reumafonds) en Noortje 
Krikhaar (redactiecoördinator Reumamagazine.nl)

��
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Prof. dr. Kim Putters
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Overzicht Reuma in cijfers
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Rolstoelschoenen
Ergens klopt er iets niet. Ik heb het ge-
voel dat ik onderweg ben in een auto die 
rijdt met de handrem erop. Denkwerk, 
puzzelen, verbanden zoeken. Steeds 
meer gedoe met mijn ogen, dat kan van 
de plaquenil komen. Uit de bijsluiter; 
begindosering 400 mg per dag, onder-
houdsdosis 200 mg per dag, later even-
tueel 200 mg om de andere dag. Vanaf 
2011 slik ik 400 mg. Hoe langer ik er over 
nadenk hoe meer ik er van overtuigd ben 
dat dit wel eens die handrem zou kunnen 
zijn. 

Bij mijn edelsteentherapeut laat ik de pla-
quenil testen en daar wordt mijn vermoe-
den bevestigd. 400 mg is teveel, 200 mg 
matcht wel goed. Op eigen initiatief en 
verantwoording ga ik per direct over op 
200 mg. De boel is chemisch ontregeld, 
een Cold-Turkey van tien dagen en daarna 
wordt het makkelijker. De trap op zonder 
buiten adem te zijn, de blokjes om met 
Ringo worden langer. Hier word ik blij van.

Een nieuwe vulling, de verdoving valt 
verkeerd. In elf dagen drie keer naar de 
tandarts. Ben er even helemaal klaar mee 
en die zak met apenkoppen eet ik hele-
maal alleen op. De geplande theatervoor-
stelling van Bert Visscher komt precies 
op het goede moment. Na de pauze gaat 
hij helemaal los, ik plas bijna in mijn broek 
van het lachen. Vier dagen later wijzen 
bloeduitslagen op een longembolie maar 
op de CT-scan zijn geen bijzonderheden 
te zien en na vier uur op de spoedeisende 
hulp gaan we terug naar huis. De griep 
komt voorbij. Wat mijn energieniveau be-
treft, ik weet even niet meer wat normaal 
is. Controle in het UMCG, medicijn veran-
dering op eigen verzoek, goede labora-
torium uitslagen en andere ooggel voor 
de nacht. In de krant staat een artikel 
van een apotheek over medicijngebruik. 
Wij controleren regelmatig of u de juiste 
medicijnen in de juiste dosering krijgt en 

checken met uw (huis)arts of u ze nog wel 
allemaal nodig heeft. Bovendien kijken we 
in geval van bijwerkingen of er een goed 
alternatief mogelijk is. Dat is mooi, maar 
zelf scherp blijven is ook niet verkeerd. 

Er komt rust in mijn lijf en onrust in mijn 
hoofd. Er zit oud zeer. Wat overkomt je, 
welke keuzes maak je en wat doet het 
met het leven van de ander. Frustraties, 
onmacht en verdriet schrijf ik van me af 
en dan steek ik het in de brand. Het is 
goed zo. ’t Is weg, letterlijk en figuurlijk. 
Dat geeft rust, ruimte en lucht op. Net als 
het opruimen van kasten. 

Een verjaardag op Texel, dit is volop ge-
nieten. Drie dagen later, net als ik weer 
begin bij te trekken, krijg ik uit het niets 
hele dikke oorspeekselklieren. Ik zie het 
even aan maar word er onrustig van, dit 
is niet goed. Intuïtief bel ik mijn edel-
steentherapeut en kan gelijk langskomen. 
Yucca druppels voor de afvoer van afval-
stoffen en bloodlymf-detox-druppels voor 
geïrriteerde speekselklieren, slijmvliezen 
en lymfeknopen. Het voelt als een chemo 
en komt hard aan, maar na verloop van 
tijd zijn de dikke bulten weg en gaat mijn 
energieniveau weer omhoog. 

Naar de opticien, andere glazen, nieuwe 
bril en we komen erachter dat het wazig 
zien mede veroorzaakt wordt door de 
nieuwe ooggel. Nu, ruim een half jaar 
onderweg met 200 mg plaquenil is mijn 
conclusie dat deze medicijnverandering 
een hele goede beslissing is geweest. 
Soms moet je even achterom kijken om te 
zien hoe je verder vooruit wilt. Voorlopig 
ga ik door op deze ingeslagen weg. 
Onderin de kast kwam ik mijn geborduur-
de linnen ballerina’s tegen, mijn rolstoel-
schoenen. Deze schoenen heb ik naar het 
leger des heils gebracht. In vertrouwen 
en met nieuwe loopschoenen aan mijn 
voeten ga ik verder op mijn pad. 

Roelie

Roelie kreeg in 2000 de diagnose Sjögren, waardoor deze ziekenverzorgende 
arbeidsongeschikt werd. Ze is getrouwd met Itze. Ze hebben drie zonen, waarvan 
de jongste nog thuis woont. Vanaf 2008 schrijft ze voor ‘n Ogenblikje columns 
over haar leven met Sjögren.
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Blokpuzzel

negen vakjes op de juiste manier in het diagram, zodat er een compleet, ingevuld kruiswoordraadsel ontstaat. Ook af-
kortingen zijn hierbij toegestaan. Enkele letters/vakjes zijn reeds voor u ingevuld, om het iets gemakkelijker te maken. 
Let wel: waar al een zwart vakje staat ingevuld, betekent dit niet automatisch dat in dit blok van negen slechts een 
zwart vakje voorkomt.

Succes en veel plezier! Rianne de Bouvère-Remmerswaal

www.evotears.com

Evolutionair
De nieuwe therapeutische klasse 
voor de behandeling van droge ogen

• Een innovatieve werking door de gepatenteerde EyeSol®-technologie - 
Made in Germany. 

• Ligt als een beschermende laag over de traanfilm. 
• Langdurige werking voor tevreden patiënten.- door onderzoek 

aangetoond*. 
• Uitzonderlijk goed te verdragen want vrij van bewaarmiddelen, fosfaten 

en emulgatoren. 

URSAPHARM Benelux B.V. Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond, www.ursapharm.nl   www.evotears.com

 * Steven P et al. (2015). Semifluorinated alkane eye drops for treatment of dry-eye disease – a prospective, multicenter, non-
interventional study. J Ocul Pharmacol Ther Aug 21. [Epub ahead of print, DOI: 10.1089/jop.2015.0048].

Van de bedenkers van

OCT4406 - Adapatation Annonce EvoTears 135x190.indd   1 25/01/2016   11:43

advertentie
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Waar ik zeker niet blij mee ben, is dat ik mijn gebit moet 
laten trekken als gevolg van deze ziekte.
Tot het begin van de afgelopen zomer had ik, naar mijn 
beste weten, een uitstekend gebit waar ik erg trots op was.

Alleen tijdens de zwangerschappen van mijn beide kinde-
ren in 1966 en 1968 moest een aantal kiezen worden ge-
trokken. Hiervoor in de plaats heb ik kronen en een brug 
laten plaatsen in de bovenkaak. Voor de onderkaak had ik 
een gedeeltelijke prothese. Alles zag er piekfijn uit.
Elke keer als ik voor controle bij de tandarts kwam kreeg 
ik een pluimpje. Op een paar kleine gaatjes na hoefde de 
tandarts er bijna nooit iets aan te doen.

Wel ging ik op zijn advies, toen ik wist dat ik Sjögren had, 
regelmatig naar de mondhygiëniste.
Zonder enig idee over wat mij te wachten stond kreeg ik bij 
mijn laatste controle begin september een flinke domper 
te verwerken. De tandarts bekeek aandachtig mijn gebit 
en gaf codes door aan de assistente. Vreemd vond ik, maar 
dit zou wel nieuw zijn en erbij horen. Toen draaide hij zich 
om naar mij met de mededeling dat wij eens even moesten 
overleggen. Hij had geconstateerd dat overal in de elemen-
ten kleine gaatjes zaten, soms op onmogelijke plaatsen. 

Door de erg droge mond was mijn hele gebit in één keer 
zodanig aangetast dat behandeling geen zin meer had. 
Er moest zelfs onmiddellijk een kies die helemaal los zat 
worden getrokken. Het advies was om mijn hele gebit op 
korte termijn te laten trekken en een prothese te laten 
plaatsen.

Een standaard prothese zou bij mij echter niet gaan, om-
dat deze niet door speeksel kan worden vastgehouden. 
Immers de gedeeltelijke prothese die ik had ging ook al 
niet meer. Er zouden dus implantaten moeten worden ge-
plaatst. Die moeten eerst vast groeien in de kaken, voor-
dat de nieuwe prothese geplaatst kan worden.

Om de tijd tussen het trekken en het plaatsen van de pro-
these op implantaten te overbruggen moest er eerst een 
noodoplossing komen. Hiervoor is een aanvraag ingediend 
bij de zorgverzekeraar. 
Ondertussen kreeg ik eind september ontzettende kies-
pijn, een zenuwbehandeling was het gevolg. Twee dagen 

later was het weer raak: dit keer kreeg ik aan een paar 
ondertanden helse tandpijn. De enige oplossing was twee 
tanden trekken, met als gevolg dat ik nu met een gat 
voorin mijn mond loop. Echt geen gezicht, maar wat doe je 
er aan?

Voor de aangevraagde toestemming bij de zorgverzeke-
raar werd ik voor een consult opgeroepen.
De tandarts was erg meegaand. Ze constateerde nog een 
paar afwijkingen aan mijn kaak. Een en ander zou niet 1, 
2, 3 klaar zijn. Zij adviseerde mij om de geplande ingreep 
niet door mijn tandarts te laten uitvoeren, maar door een 
kaakchirurg.

Ondertussen is de behandeling bij het centrum bijzondere 
tandheelkunde in Medisch Centrum Leeuwarden gestart. 
Ook is daar een zenuwbehandeling aan een kies uitge-
voerd en zijn er afdrukken van mijn gebit gemaakt.
Eind januari wordt mijn gebit getrokken. Mijn kaak wordt 
aangepast en worden vier implantaten geplaatst. Daarna 
wordt de tijdelijke noodprothese in de zere mond gezet. 
Brrrrrr….
U begrijpt dat ik hier niet blij van word. Bovendien krijg ik 
steeds meer last van mijn droge mond en ook mijn ogen 
moeten vaker worden gedruppeld. Sjögren je doet wat 
met me!

Ik hoop u de volgende keer te kunnen vertellen hoe een en 
ander is verlopen.

Jikke Klopstra-Kuipers

Vervolgverhaal implantaten

Gevolgen van een 
droge mond
In nummer 117 van maart 2016 schreef ik “blij dat ik Sjögren heb”. Dat is nog steeds zo. 
Veel van mijn lichamelijke klachten vallen onder het begrip van deze ziekte en op die manier 
heb ik er dus een verklaring voor. 

Jikke Klopstra-Kuipers
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De aftrek van zorgkosten

Laat geen belastinggeld 
liggen! 
Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg, 
hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. 
Komen die kosten voor uw eigen rekening? Dan kunt u een deel ervan terugkrijgen via de 
aangifte inkomstenbelasting. Maak er gebruik van. In dit artikel leest u hoe u aangifte moet 
doen en welke kosten u daarbij wel en niet kunt opvoeren. 

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 
2016. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2017.

Vanaf 1 maart 2017 kunt u aangifte inkomstenbelasting 
doen over het jaar 2016. Dat kan best een lastige klus zijn. 
Maar het is de moeite waard. Hebt u hoge zorgkosten, dan 
kan de aangifte u veel geld opleveren. Dat komt door de 
aftrek van zorgkosten. Maak er gebruik van!

Vraag zo nodig hulp
Komt u er zelf niet uit? Veel belangenorganisaties be-
schikken over deskundige vrijwilligers, die u graag helpen.

De voorbereiding
Hebt u nog geen DigiD? Ga dan eerst naar de website 
www.digid.nl en vraag er een aan. Bent u fiscale partners? 
Dan hebt u elk uw eigen DigiD nodig. Log vervolgens in op 
mijn.belastingdienst.nl, open in het onderdeel ‘Inkomsten-
belasting’ de aangifte over het jaar 2016.
U kunt aangifte doen tussen 1 maart en 1 mei 2017. Lukt 
het niet om alle gegevens vóór 1 mei op een rijtje te  
krijgen, vraag dan uitstel tot 1 september. Dat kan bij de 
Belastingtelefoon 0800-0543. Bent u fiscale partners, 
dan moet u allebei even bellen.

Begin met invullen
De Belastingdienst heeft allerlei gegevens al voor u in-
gevuld. Loop deze gegevens zorgvuldig na. U kunt ze zo 
nodig aanpassen of aanvullen. Ga vervolgens naar het 
onderdeel Uitgaven, vink Zorgkosten aan (en eventuele 
andere aftrekposten) en klik op Akkoord.

Pak uw administratie erbij
U ziet nu in het menu links in beeld, onder Uitgaven het 
onderdeel Zorgkosten staan. Als u daar op klikt, krijgt u 
een lijstje te zien met de verschillende onderdelen van 
deze aftrek.
U kunt in de witte vakjes alleen de totaalbedragen in-
vullen. De berekeningen van de aftrekbare kosten per  
onderdeel zult u zelf moeten maken. Pak daarom uw  

administratie erbij. Maak voor elk van de onderdelen een 
overzicht van de kosten die in 2016 voor uw rekening  
kwamen, min de eventuele vergoedingen die u hiervoor 
hebt ontvangen. Bent u fiscale partners, vul dan in de wit-
te vakjes de zorgkosten in van u beiden samen, bij elkaar 
opgeteld.

Algemene voorwaarden
Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal spelregels. 
U moet de kosten in 2016 hebben betaald. Het gaat om 
kosten voor u zelf, uw fiscale partner, uw kinderen tot  
27 jaar of familieleden die bij u wonen en die van uw zorg 
afhankelijk zijn. De kosten moeten voor uw eigen reke-
ning komen. Kosten die u vergoed hebt gekregen (of had 
kunnen krijgen) kunt u niet aftrekken. Kosten voor zorg, 
hulpmiddelen en voorzieningen die in het basispakket van 
de zorgverzekering zitten, die door de gemeente verstrekt 
worden of waar u een indicatie voor hebt, zijn niet aftrek-
baar. Kosten die voor uw eigen rekening kwamen vanwege 
het eigen risico in de basisverzekering kunt u niet aftrek-
ken. Wettelijke eigen bijdragen zijn niet aftrekbaar. U kunt 
alleen kosten aftrekken die in de verschillende onderdelen 
genoemd staan. U kunt bijvoorbeeld geen zorgpremies 
aftrekken.

Loop de verschillende onderdelen na
Hieronder staan de onderdelen van de aftrek op een rijtje, 
met een korte toelichting.

·  Geneeskundige hulp. Het gaat bij dit onderdeel om (1) 
medische en paramedische zorg, inclusief tandarts-
kosten en (2) om uitgaven voor particuliere verpleging 
en verzorging zonder indicatie of naast de indicatie, als 
de indicatie niet toereikend was.

·  Reiskosten ziekenbezoek. Voor bezoek aan een (voorma-
lige) huisgenoot die minstens tien km verderop verpleegd 
wordt. Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi, 
dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam u de auto, dan 
geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.
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·  Medicijnen op doktersvoorschrift. Het gaat om (homeo-
pathische) geneesmiddelen en verbandmiddelen, op 
voorschrift van een erkende arts.

·  Hulpmiddelen. Denk aan steunzolen, elastische kousen 
en prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts 
aanbrengt), aanpassingen aan een auto, fiets of ander 
vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor 
brillen, contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen 
(stokken, krukken en rollators), rolstoelen, scootmobie-
len en woningaanpassingen. 

·  Vervoerskosten. Denk vooral aan ziekenvervoer voor  
bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Reisde u 
per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kos-
ten volledig aftrekbaar. Nam u de auto, ga dan uit van  
de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief afschrij-
ving en onderhoud. U kunt die kilometerprijs berekenen 
op basis van de tabellen en rekenmodules van de ANWB 
of de Consumentenbond. Kreeg u een vergoeding van de 
zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer, dan moet u die 
in mindering brengen op de aftrek. In sommige gevallen 
zijn ook de meerkosten voor leefvervoer (privévervoer) 
aftrekbaar, maar in de praktijk is dat lastig. 

·  Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist. U kunt 
alleen dieetkosten opvoeren zoals die genoemd worden 
in de tabel van de Belastingdienst. Die tabel staat onder 
het vraagtekentje bij dit onderdeel in de aangifte.

·  Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Deze aftrek 
geldt alleen voor huisgenoten en alleen voor meerkos-
ten ten opzichte van andere mensen die geen ziekte of 
beperking hebben. Er geldt een laag forfait van € 300 
voor extra uitgaven die u wel aannemelijk kunt maken, 
maar niet kunt aantonen. Zijn uw extra uitgaven  
aantoonbaar hoger dan € 600? Dan kunt u € 750  
aftrekken.

·  Afschrijving van uitgaven van vóór 2014. Hebt u vóór 
2014 een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing 
aangeschaft, schrijft u die af en hebt u die afschrijving 
ook al over het jaar 2013 afgetrokken als zorgkosten 
(toen waren deze hulpmiddelen nog aftrekbaar), dan 
mag u de afschrijving over 2016 ook nog aftrekken.

·  Extra gezinshulp. Het gaat bij deze post alleen om par-
ticuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteu-
ning, zonder indicatie of naast een indicatie als de indi-
catie niet toereikend was. Er geldt een aparte drempel, 
afhankelijk van uw inkomen.

Verhoging
Afhankelijk van uw inkomen en uw leeftijd, kan er een 
standaard verhoging gelden van een aantal zorgkosten. 
De online aangifte berekent zelf of u in aanmerking komt 
voor de verhoging en om welk bedrag het gaat.

Drempel
Alleen als u in totaal meer zorgkosten hebt dan de drem-
pel, mag u de kosten boven de drempel aftrekken. De 
drempel is afhankelijk van uw inkomen. De online aangifte 
berekent uw drempel automatisch, op basis van de gege-
vens die u eerder hebt ingevuld.

Maak een verdeling
Deze stap geldt alleen voor fiscale partners. Bij de vorige 
stappen hebt u de aftrekbare zorgkosten uitgerekend voor 
uzelf en uw fiscale partner samen. U moet deze aftrek 
nu gaan verdelen. Klik op Verdelen in het menu links in 
beeld en ga naar het onderdeel Zorgkosten. Als u bij één 
van beiden een bedrag invult, berekent de online aangifte 
hoeveel aftrek er voor de ander overblijft. Door op de 
knop Belasting berekenen te klikken, kunt u zien wat het 
resultaat is. Probeer een paar verschillende verdelingen 
uit en kies uiteindelijk voor de verdeling die u het meeste 
belastingvoordeel oplevert. 

Het Insturen
Loop de hele aangifte nog eens goed na. Kijk ook in de 
rubriek Overzicht en ga na of alle posten er goed in terug-
komen. Stuur vervolgens uw aangifte in, met behulp van 
uw DigiD.

U krijgt van de Belastingdienst een belastingaanslag 
over het jaar 2016. Ook als u geld terugkrijgt. De Belas-
tingdienst maakt dat geld dan automatisch over naar uw 
bankrekening. Klopt de aanslag niet, maak dan bezwaar. 
Hoe dat moet staat in de aanslag zelf.

Tekst: Kees Dijkman

Deze informatie wordt u aangeboden door Ieder(in).  
De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, 
maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Bij het  
schrijven van dit artikel was het definitieve online aan-
gifteprogramma voor het jaar 2016 nog niet beschikbaar. 
De aangifte kan er daardoor op onderdelen iets anders 
uitzien dan hier beschreven. Voor meer informatie, kijk op 
www.meerkosten.nl in de rubriek Belastingvoordeel.

AANGIFTE OP PAPIER
Doet u toch liever aangifte op papier, bel dan met de 
Belastingtelefoon (0800-0543) en vraag om een P-
biljet (voor particulieren) over het belastingjaar 2016. 
De indeling en de benamingen van de verschillende 
aftrekposten zijn in de online aangifte soms anders 
dan in de Toelichting bij het P-biljet. Toch zult u de 
verschillende posten gemakkelijk herkennen. De re-
gels voor de aftrek zijn hetzelfde.
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De Nationale Gezondheidsbeurs

Van 2 tot en met 5 februari hebben onze vrijwilligers de stand van de NVSP bemand tijdens 
de Nationale Gezondheidsbeurs. De beurs omvat de thema’s Health, Food, Body, Mind en 
Beauty, daarnaast maakt de AllergieBeurs deel uit van het evenement. 

Naast veel algemene informatie konden de ervaringsdes-
kundigen ook gerichte vragen van de bezoekers beant-
woorden. Wat opviel was dat er dit jaar enkele tandartsen 
en mondhygiënisten onze stand bezochten. Daarnaast ook 
studenten die een opleiding in de zorg volgen en nog nooit 
iets over het syndroom van Sjögren gehoord hadden. Het 
is altijd leuk om onze leden te verwelkomen en tips uit te 
wisselen! Dat gezondheid booming is, blijkt uit de bezoe-

kersaantallen, dit jaar was er een recordaantal van 43.262 
een groei van 11, 7% ten opzichte van vorig jaar. Deze 
beurs is met recht een goede beurs om het syndroom van 
Sjögren verder onder de aandacht te brengen.
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die deze beurs 
mogelijk gemaakt hebben.  

Joyce Koelewijn-Tukker

Het was druk!

 Medische toepassing 
van contactlenzen

comfortabel & veilig

 T 088 - 900 80 80
 I www.vissercontactlenzen.nl

Visser Contactlenzen is specialist in contactlenzen 
op medische indicatie. Denk aan aandoeningen zoals:

•  Extreem droge ogen, zoals bij het syndroom van Sjögren
• Keratoconus

Samen met de behandelend oogarts helpen we patiënten 
verder. U vindt ons in verschillende ziekenhuizen op de 
 polikliniek oogheelkunde. Voor een overzicht van al 
onze locaties verwijzen wij u naar onze website.

advertentie
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Column   

Accepteren wat je niet kunt accepteren

Onze grootste criticus dat zijn we zelf. De manier waarop 
wij soms tegen onszelf spreken is niet mals en vaak ook 
niet helpend. 

Ik zal jullie iets vertellen over de innerlijke criticus. 
Het beeld dat ik van de criticus heb is een irritant manne-
tje dat om mij heen springt en mij van alles wijs probeert 
te maken. Een soort trol met een valse glimlach. Simpel 
uitgelegd is het niets meer of minder dan het stemmetje 
in je hoofd dat altijd wakker lijkt te zijn en gaat spreken op 
het moment dat jij op je zwakst bent. Hij heeft een oorde-
lende en soms verleidende manier van spreken. Hij doet 
absolute uitspraken. Overtuigend en hard en het is alsof 
hij de waarheid in pacht heeft. Hij somt lijstjes op in de 
vorm van ‘de 10 geboden’, beginnende met: “Jij mag niet, 
of jij zou moeten…” 

Afgelopen weken was mijn criticus lekker actief. De griep 
had genadeloos toegeslagen. Ik kon niets anders doen dan 
‘accepteren wat ik niet kon accepteren’, namelijk: In bed 
blijven. Hulp aanvaarden. Afspraken verzetten. Geduld 
hebben. Nog meer geduld hebben…

Op het moment dat ik aan mezelf toegaf dat ‘het niet  
anders was’, klonk daar de stem van mijn grote vriend.  
Hij schreeuwde en zeurde en deed er alles aan mij wakker 
te houden. En ik had al zo’n hoofdpijn.

De rechter: ‘Hoe stom kon je zijn om toch naar dat feestje 
te gaan, terwijl je al niet lekker was. Sukkel’.
De straffer: ‘Eigen schuld. Voorlopig geen feestjes voor 
jou! Dat zal je leren’. 
De twijfelaar: ‘Is het eigenlijk wel oké om te blijven lig-
gen? Misschien met wat extra medicatie toch maar aan de 
slag gaan’.
De verleider: ‘Nou, kom op joh, je kan toch wel even een 

boodschapje doen? Kun je meteen even naar die leuke 
schoenen kijken’.  
De ontkenner: ‘Nee joh, je bent niet ziek. Je moet gewoon 
vroeg naar bed. Morgen ben je het ventje weer’.
De verwijter: ‘Door jou loopt nu alles in de soep. Anderen 
kunnen weer opdraaien voor jouw werk. Lekker makkelijk’.
De angsthaas: ‘Oh jee, wat als je nou volgende week nog 
niet beter bent? Misschien wordt het wel een longontste-
king. Goh, wat ben je ziek. Dit kan niet goed zijn’. 

Herkenbaar al die drukte in je hoofd?
Wat kun je nou doen op momenten dat deze criticus bezit 
neemt van jouw gedachten?

1.    Weet dat gedachten geen feiten zijn. Ze hoeven niet te 
berusten op waarheid.

2.    Onderzoek gedachten altijd op waarheid. Is het waar 
wat ik nu denk? Is het realistisch om dit te denken? 
Hoe zou het met mij gaan als ik deze gedachten niet 
had? Wat zou ik doen? Wat zou er anders zijn?

3.    Luister in geval van ziekte naar je lichaam en je intuï-
tie; je beste raadgevers.

4.    Neem je innerlijke criticus (jezelf dus) met een flinke 
korrel zout. 

5.  Betaal de criticus met gelijke munt en provoceer een 
beetje: “Zeg, je kan een kopje thee krijgen, maar daar-
na ga je. Ik geloof niet dat je iets toevoegt aan mijn 
welbevinden vandaag. Toedeledoki!”.

Wees bewust van de stemmetjes van je gedachten. Onder-
zoek ze op waarheid. Lach een beetje om jezelf. Wees lief 
voor jezelf. Heb vertrouwen in jezelf. En durf te zijn wie je 
bent.

Mijn criticus, in dit geval de ‘verleider’, heeft ervoor  
gezorgd dat ik nu, vlak voor de deadline, toch nog deze 
column schrijf. De verleider heeft mij beloofd dat ik dan  
na afloop een extra groot stuk chocola mag. Nu maar  
hopen dat de ‘twijfelaar’ zich koest houdt…
Pia

Rubriek coaches

Annelies Sylvia Margreet Mariëtte Pia

Nieuws van de coaches 
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Wist u dat….

.…  veel mensen die ziek worden vaak korter gaan werken, 
dus zelf deeltijd ontslag nemen?

….  u daarmee uzelf beperkt en mogelijk pensioen-/ziekte- 
en/of WW-rechten opgeeft?

…. u voor zo’n situatie extern advies kunt inwinnen?
….  vermoeidheid de meest voorkomende beperkende ziek-

teklacht is bij Sjögrenpatiënten?
….  er trainingen zijn om u te ondersteunen om daarmee 

beter om te gaan?
….  in deze trainingen bewegen een belangrijke rol speelt 

juist om vermoeidheid tegen te gaan?
….  u meer informatie over de coaches en hun aandachts-

gebieden kunt lezen op de website van de NVSP?

De 7 soorten honger

De geur van verse noten op de markt. Het lege gevoel van 
binnen wat op zoek is naar troostvoer. De aanblik van de 
bekende olifant onder het foliepapier. Honger!
Althans, dat denken we vaak. Honger is een relatief be-
grip. In de mindfulness bestaan er zeven soorten honger. 
Best leuk om eens te onderzoeken waar jij nou eigenlijk 
naar hongert. 

Ooghonger: 
Je ziet eten; je wilt eten. Je ogen zijn weer eens groter 
dan je maag. Zo verleidelijk al die hapjes. Voor je het weet 
schuif je nog een bitterbal naar binnen. 
Mondhonger:
Je wilt iets in je mond. Iets dat smelt of waar je op kan 
kauwen. Het gaat je puur om de sensatie. 
Harthonger:
Draait om gevoel. Wat voel je? Verdriet? Blijdschap? Woe-
de? Waar hunkert je hart werkelijk naar? Troost? Warmte? 
Gezien willen worden? Denk aan de kippensoep die je van 
je moeder kreeg als je ziek was. Helend, fysiek en mentaal.
Neushonger:
Je hebt net gegeten. Je loopt langs de bakker en ruikt ap-
peltaart. Verse, warme appeltaart. Het water loopt je in de 
mond (hoewel dat bij Sjögrenpatiënten wat tegenvalt). 
Hoofdhonger:
Deze ‘honger’ draait om gedachten. Vaak over goed en 
fout. Mag ik dit koekje wel eten? Hoeveel calorieën zijn 
dat wel niet? Als ik nu eet heb ik straks geen honger meer. 
Past deze boterham binnen mijn dieet? Het zijn vooral ge-
dachten die bepalen of je gaat eten of niet. Dit heeft niets 
met fysieke honger te maken, maar alles met geboden en 
verboden. Niet echt een ontspannen manier van eten.
Maaghonger:
De echte honger. Je maag knijpt samen en voelt leeg. Tijd 
om te voeden!
Lichaamshonger:
Het lichaam geeft een duidelijke behoefte aan. Vaak na 
een periode van ziek zijn kan je extra behoefte hebben 
aan eiwitten. Je grijpt dus eerder naar plakjes worst dan 
naar koekjes. Als het koud is buiten wil je opwarmen. Soep 
doet dan wonderen. 

Officieel hoort oorhonger niet in dit rijtje, maar let maar 
eens op wat er met jou gebeurt als iemand in je omgeving 
een zak chips opentrekt. Precies! Honger!
Pia

Zelfmanagement

Het volgen van een cursus zelfmanagement kan ervoor 
zorgen dat je je bewust wordt van welk levensritme het 
beste bij jou past. Daardoor kan je hopelijk weer meer 
activiteiten doen en kan de vreugde voor het leven meer 
gaan bloeien. 

1. Activiteitendagboek
Hou eens voor één week bij wat je de hele dag door voor 
activiteiten doet. Dus koken, boodschappen, werken, 
schoonmaken, strijken, fietsen, wandelen, lezen, tv kijken, 
enz. Na één week kijk je of jouw activiteiten goed over de 
dag en week verdeeld zijn. 

2. Moeten
Schrap het zoveel mogelijk het woord “moeten”. Probeer 
eerder bewust te kiezen over wat je wel of niet doet. Dus 
bijvoorbeeld: ik kies ervoor om nu te gaan wandelen i.p.v. 
de wc te boenen. Het schrappen van dit woord geeft meer 
rust in je hoofd en lijf.

3.  Wandel of fiets dertig minuten per dag
Zorg ervoor dat je elke dag ongeveer dertig minuten fietst 
of wandelt. Lekker in de buitenlucht. Bewegen zorgt er-
voor dat je lichaam goede stoffen aanmaakt waardoor je 
je geestelijk lekkerder voelt. Als dertig minuten te lang is 
begin dan met tien minuten, maar ga wel naar buiten.

4. Mediteer
Je hoeft niet als een Boeddha op een berg te zitten om te 
mediteren. Gewoon op een stoel buiten of binnen maakt 
niet uit, zolang je maar stil zit en je bewust bent van je 
lichaam en de geluiden en geuren om je heen. Als je hoofd 
erg onrustig voelt kan je ook op internet goede meditaties 
vinden om te beluisteren.

Mijn ervaring is....

Sylvia: “Dat mijn gedachten voor een groot gedeelte zor-
gen voor hoe ik mij voel en mij ook sturen in wat ik doe. 
Sinds ik me meer bewust ben van mijn “onbewuste” ge-
dachten merk ik dat ik mijn negatieve gedachten ook ter 
discussie kan stellen. Bijvoorbeeld als ik de gedachte heb: 
als ik vanavond naar de film ga zal ik wel wéér de hele 
week verschrikkelijk moe zijn en nergens zin in hebben. 
Als ik deze gedachte onderzoek kan ik mezelf ook afvra-
gen: wat als dat niet zo is? Als ik gewoon een leuke avond 
heb en de dag erna iets rustiger aan doe? Het resultaat 
van dit soort zelfonderzoek is dat ik vaker de uitdaging 
aanga en ik merk dat ik meer aankan dan ik dacht. En ja, 
natuurlijk is het wel belangrijk voor me om verder een ge-
balanceerd leven te hebben.
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 U kunt zich aanmelden bij de  
volgende Sjögrencoaches:

Annelies van Eekeren  
T 06 - 53289252
E info@van-eekeren.nl
www.van-eekeren.nl 
Kennis van wet- en regelgeving rond werk en ziekte 
- ondersteuning in de praktijk bij aanpassing aan de 
nieuwe (ziekte)situatie

Sylvia Lambregts 
T06-40291435    
E levenskracht-nu@live.nl 
www.levenskracht-nu.nl 
Coaching voor werknemers en werkgevers - cursus 
zelfmanagement - motivational speaker - welzijns-
coach

Margreet Portier 
T 06 - 55852253 
Budgetcoaching, coaching op gebied van arbeid en 
participatie, (budget)coaching van jongeren en stu-
denten (ervaring met begeleiding bij asperger/au-
tisme en ADHD)

Mariëtte Wüst
jetwust@gmail.com 
T 06-22490370
Zelfmanagement- acceptatie ziekte - optimaal con-
tact met hulpverleners

Pia Harrevelt
T 06-53666091
E info@piaharrevelt.nl 
www.piaharrevelt.nl 
Mindfulness-zelfmanagement-voeding en leefstijl-
cursus mindfulness en zelfmanagement

En net gecertificeerd:

Mijn naam is Crissan Rosalia, 
sinds januari 2017 ben ik ge-
certificeerde ervaringsdes-
kundige coach. Ik zal mij dus 
aansluiten bij het team van 
de andere ervaringsdeskun-
dige coaches van het NVSP. 
Mijn passie is het stimuleren, 
ondersteunen en begeleiden 
van mensen met een chro-
nische aandoening zodat ze 
op eigen kracht verder kun-
nen. In de begeleiding vind ik 

compassie, eigen kracht en bevordering van welbevinden 
erg belangrijk. In 2009 ben ik afgestudeerd als Gezond-
heidspsycholoog, daarna heb ik overal in de zorg gewerkt, 
o.a. als psycholoog, maatschappelijk werker, thuiszorg-
medewerker en begeleider in de gehandicaptenzorg. Ik 
heb ervaring met verschillende doelgroepen. Voor mij 
staat de hulpvraag van het individu altijd voorop, onge-
acht de achtergrond, cultuur, intelligentieniveau, leeftijd 
of geloof.

Sinds 2004 ben ik chronisch ziek, ik heb een aantal aan-
doeningen, o.a. het non-Sjögren siccasyndroom, prikkel-
bare darmsyndroom en een stofwisselingsaandoening. Als 
ervaringsdeskundige kan ik mij dus goed verplaatsen in 
andere mensen met een chronische aandoening. Ik weet 
hoe lastig het kan zijn om dagelijkse taken uit te voeren, 
deel te nemen aan het sociaal leven en te werken als je 
niet optimaal kunt functioneren. Daarom wil ik ook graag 
andere chronisch zieken helpen en ondersteunen. Ik heb 
kennis van gezondheidspsychologie, positieve psycholo-
gie, stressmanagement en voeding. Verder heb ik ook ken-
nis van wet- en regelgeving (o.a. ziektewet, WIA, WAJONG, 
WLZ, WMO). Mocht u persoonlijk kennis willen maken, dan 
kunt u gerust contact met mij opnemen. Het eerste ge-
sprek is gratis en geheel vrijblijvend! 

Hartelijke groet,

Crissan Rosalia
T: 06-16521324
E: c.rosalia@compassholistic.com         
W: www.compassholistic.com

Crissan Rosalia

VOLGENDE KEER IN NIEUWS VAN DE COACHES: 

·  Een column van Mariëtte over ‘hoe bereid ik me voor op het bezoek aan de zorgverlener(s)?’ 
·  Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe cursussen zelfmanagement en mindfulness met een knipoog,  
mail dan naar piaharrevelt@planet.nl
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WORD OOK COLLECTANT!
Meer informatie of aanmelden:
Bel 020 589 64 71 of mail vrijwilligers@reumafonds.nl
Kijk ook op: www.reumafonds.nl/help-mee/help-met-tijd

Ik heb reuma,  
maar reuma  
heeft mij niet

Kom in actie voor 
het Reumafonds
Om reuma ooit te genezen is veel onderzoek nodig – en dus 
geld. Daar weet u als lid van een reumapatiëntenvereniging 
alles van. Een belangrijke inkomstenbron om onderzoek 
mogelijk te maken is de jaarlijkse collecteweek van het 
Reumafonds. Helpt u al mee?

We beseffen ons dat uw hulp in de vorm van collecteren 
niet vanzelfsprekend is vanwege pijn of andere fysieke 
beperkingen maar misschien kunt u eens in uw omgeving 
rondvragen of er mensen bereid zijn om het Reumafonds  
te helpen tijdens de landelijke collecteweek? Al het 
opgehaalde collectegeld komt tenslotte uiteindelijk ten 
goede aan patiënten!

WAT
GEBEURT  
ER MET  

1 EURO

DOELSTELLINGEN

_ 0,83

_0,17

in gesprek met
Jan Luijsterburg

‘BEWEEGGROEPEN 
ZIJN ONMISBAAR’
Eigenlijk was het puur toeval 
dat Jan Luijsterburg (69) 
betrokken raakte bij Reuma
patiëntenvereniging Bergen  
op Zoom. Hoewel hij zelf geen 
reuma heeft, weet hij er 
inmiddels alles van. ‘De 
collecte is onmisbaar voor 
onze beweeggroepen en die 
groepen zijn weer onmisbaar 
voor mensen met reuma. 
Vandaar dat ik zelf collecteer.’

Bewegen is cruciaal Een 
paar jaar geleden bezocht Jan 
een informatieavond van de 
Reumapatiëntenvereniging 
bergen op Zoom. ‘Een kennis 
van mij heeft reuma, vandaar 
mijn interesse.’ Jan werd actief 
in de vereniging, werd 
pen ning meester en collectant. 
In het zwembad, te midden 
van een reumagroep, zag hij 
pas echt wat reuma met je  
kan doen. ‘Als je zo in je 
bewegingen beperkt 
wordt, zijn de beweeg
groepen cruciaal.  
Ik heb mensen in 
beweeggroepen zien 
opknappen onder 
begeleiding van  
een fysiotherapeut.’ 

De beweeggroepen 
worden mede 
mogelijk gemaakt 
door de Reumafonds
collecte.

in 2016 haalden de collectanten bijna 
€ 3 miljoen op tijdens de collecteweek

KOSTEN

_ 0,51 

_ 0,21

_ 0,11

Voorlichting

Patiëntenbelangen

Onderzoek en innovatie

79500_Reumafonds_A5_AdvLPVenRPV.indd   1 24-10-16   11:56

advertentie
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Het belang van speeksel
Voldoende speeksel in de mond is belangrijk 
om de mond gezond te houden. Ons speeksel 
bestaat grotendeels uit water en voor onge-
veer drie procent uit andere bestanddelen 
zoals enzymen, eiwitten en antistoffen. Deze 
samenstelling maakt het tot een multifunc-
tionele vloeistof. Sterker nog, het smeert 
de binnenkant van de mond, waardoor het 
mogelijk wordt om te spreken en te slikken. 
Tevens zorgen de krachtige afweermecha-
nismen van het speeksel voor het gezond 
houden van gebit en tandvlees en bestrijden 
de bacteriën die mondinfecties en zweertjes 
veroorzaken.

Bij het syndroom van Sjögren ervaren mensen veel vaker 
dan normaal een droge mond. Het tekort aan speeksel 
kan dagelijks problemen geven bij eten, praten en kauwen. 
Vaak is een slok water genoeg om de situatie te verhel-
pen. Maar heeft het nemen van slokjes water nog zin bij 
een aanhoudend gevoel van droge mond? Het vocht wordt 
wel aangevuld, maar niet de ‘andere’ drie procent! Water 

hecht niet aan onze mondslijmvliezen en is na ongeveer 
tien seconden niet meer actief. Met name droge mond  
gedurende de nacht kan een probleem opleveren.
Wat kun je eraan doen?

Indien u herkent dat u regelmatig behoefte heeft aan een 
slokje water, realiseert u zich dan dat dit een oplossing 
biedt voor slechts een korte tijd. Soms kun je speeksel-
klieren activeren met een suikervrij snoepje of kauwgom 
of gebruik maken van medicijnen zoals pilocarpine (met 
enkele bijwerkingen). Komkommer met olijfolie kan ook 
helpen en is een natuurlijke aanpak. Daarnaast is het is 
belangrijk om producten met sodium lauryl sulfaat (SLS) 
te vermijden. Deze stof zit in veel reguliere tandpasta’s 
en onttrekt juist het vocht uit de mond. Na het poetsen is 
het droge mond gevoel dus nog erger. Naspoelen met een 
natriumfluoride houdend mondspoelmiddel is zeker aan te 
raden om het tandglazuur extra bescherming te geven. 

Het gebruik van GUM HYDRAL is een hulpmiddel om pret-
tig de dag door te komen. Een zachte formule voor de 
droge en gevoelige mond zonder irriterende ingrediënten 
en zonder SLS. Het is een medisch hulpmiddel en zonder 
recept verkrijgbaar bij apotheek en drogist. Afhankelijk 
van de behoefte kan er gekozen worden voor gel, spray, 
mondspoelmiddel of tandpasta. Meer informatie is terug 
te vinden op www.drogemond.nl.

advertorial

Probeer GUM HYDRAL met € 5,- korting!

Bij aankoop van 2 GUM HYDRAL producten krijgt u € 5,- retour op uw bankrekening.* 

Wat moet u doen? Koop 2 GUM HYDRAL producten naar keuze, bewaar de aankoopbon en ga naar 

www.oralcomp.com/acties. Vul de unieke code nvsp12017gum in en volg de stappen. 

*Actie geldig t/m 31 mei 2017. Niet geldig i.c.m. andere consumenten kortingsacties. 

Unieke code is beperkt tot max 1 per huishouden (zelfde naam, adres of bankrekening). 
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Patiëntenfederatie Nederland

Is een second 
opinion nuttig?
Helft patiënten krijgt ander behandeladvies bij dokter die meekijkt
 

13 feb 2017
De helft van de patiënten die een andere dokter vragen 
naar hun ziektebeeld te kijken (een second opinion) krijgt 
van die dokter een ander behandeladvies dan de eigen 
dokter gaf. Maar lang niet alle patiënten durven een 
tweede mening te vragen. Een op de vijf die een second 
opinion wil, durft dat niet tegen de eigen arts te zeggen. 
Mensen die het wel met de dokter bespreken, geven in 
een kwart van de gevallen aan dat ze na dat gesprek geen 
behoefte meer hadden aan een tweede mening.
Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland 
onder ruim 2300 mensen die in 2015 of 2016 een second 
opinion vroegen of hadden willen vragen.
Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie zegt 
dat het onderzoek aantoont dat patiënten bij twijfel aan 
de dokter of aan de behandeling altijd moeten vragen om 
een tweede dokter te laten meekijken. “Het zegt wel iets 
als in de helft van de gevallen een ander advies wordt ge-
geven.”

Goed gesprek
Tegelijk toont het onderzoek aan dat een goed gesprek 
tussen dokter en patiënt ook verhelderend kan werken. 
Dianda Veldman: “Maar je vraagt je wel af waarom daar-
voor een tweede gesprek met de eigen arts nodig is. 
Dokters moeten altijd alle behandelopties met de patiënt 
bespreken. En niet pas nadat de patiënt zegt dat hij een 
tweede dokter wil laten meekijken.”
Een klein deel van de mensen die een tweede dokter wilde 
laten meekijken deed het uiteindelijk niet omdat de eigen 
arts het niet wilde, of omdat de zorgverzekeraar het niet 
goed vond. Dianda Veldman: “Je hebt als patiënt recht op 

een tweede mening. Maar het is wel verstandig om vooraf 
even te overleggen met je zorgverzekering. Dat geldt te-
meer als je niet tegen je dokter durft te zeggen dat je een 
tweede mening wilt. Zeg dat dan tegen je zorgverzekeraar. 
Geef aan waarom je de eigen dokter niet helemaal ver-
trouwt en zeg dat je iemand wil laten meekijken.”

Zelfde advies
Uit het onderzoek blijkt dat van de 2300 mensen die mee-
deden er ruim 1300 daadwerkelijk een tweede mening van 
een andere arts kregen. In de helft van die gevallen gaf de 
tweede arts een ander behandeladvies. Bijna een kwart 
van de patiënten kreeg hetzelfde advies als de  
eigen arts gaf.
Van de patiënten die een tweede dokter lieten meekijken 
zegt bijna negentig procent dat zij iets aan dat advies 
hebben gehad. Patiënten zeggen dat zij meer zekerheid 
kregen over de juiste behandeling, dat zij betere informa-
tie kregen of dat zij een beter advies kregen. Iets meer 
dan een kwart van de patiënten besloot na het tweede ad-
vies ook van dokter te veranderen. Elf procent van de on-
dervraagden zegt dat zij na het tweede advies juist meer 
vertrouwen hadden in de eigen dokter.

Drie goede vragen
Patiëntenfederatie Nederland constateert dat een goed 
gesprek in de spreekkamer veel problemen kan voorko-
men. Dianda Veldman: “We hebben samen met de medisch 
specialisten de drie goede vragen gemaakt. Wat zijn mijn 
mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? En 
wat betekent dat in mijn situatie? Als een kwart van de 
patiënten geen tweede mening meer wil, na een goed ge-
sprek is dat het beste bewijs dat die vragen helpen. Dok-
ter en patiënt moeten leren die vragen daarom gewoon 
open te bespreken.”
 
Nationale Zorgnummer:
Voor vragen en klachten over de zorg is er het Nationale 
Zorgnummer. Wij geven u onafhankelijk advies en be-
trouwbare informatie.
Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek)

Bezoekadres:
Patiëntenfederatie Nederland 
Piet van Dommelenhuis 
Churchilllaan 11, 6e etage 
3527 GV Utrecht
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Gaat u met ons aan 
de slag? 
In 2016 volgden de eerste deelnemers de training voor ervaringsdeskundig en 

vrijwillig cliënt ondersteuner. Vier patiëntenverenigingen namen deel: Turner 

Contact Nederland, Korter maar Krachtig, Poly-Artrose Lotgenoten vereniging en 

Impuls& Woortblind. Enthousiaste deelnemers met uiteenlopende ziektebeelden, 

vragen en mogelijkheden. In het programma is daar zoveel mogelijk rekening mee 

gehouden. Goed om terug te horen: het zijn ook juist die verschillen en de  

persoonlijke verhalen van anderen die de deelnemers waardevol vonden.

Voor Hermine Verburg, deelneemster namens de Poly- 
Artrose Lotgenoten vereniging, was het de eerste kennis-
making met een vorm van lotgenotencontact. Een posi-
tieve ervaring, zegt ze; 'Om dan te zien hoe anderen, net 
zoals ik, lastig overeind komen uit hun stoel.' En ook Mimi 
Dekker, deelnemer namens Turner Contact Nederland, 
ziet naast het programma zelf, meerwaarde in de samen-
stelling van de groep; ‘Indrukwekkend, al die verschillende 
verhalen en problemen waar mensen mee worstelen.’ Na 
de eerste bijeenkomst had ze niet alleen meer gevoel bij 
problemen waar anderen tegenaan lopen. Ze begreep ook 
beter waarom ondersteuning nodig is, en hoe patiënten-
verenigingen hierin een rol kunnen spelen. Want door de 
veranderingen in de weg naar hulp en zorg, en het gege-
ven dat van mensen verwacht wordt dat ze steeds langer 
zelfstandig moeten wonen, kan juist de achterban van de 
patiëntenorganisaties in de knel komen.  

Mooie voorbeelden
In het programma besteden we dan ook aandacht aan 

de thema’s ervaringsdeskundigheid, het sociaal domein 
(zoals wetgeving, het intake/keukentafelgesprek), pro-
bleemoplossend werken en gespreksvaardigheden, waarbij 
deelnemers ook een online training volgen. Daarnaast is 
er aandacht voor de samenwerking met de patiëntenorga-
nisaties. Want het succes van het programma valt en staat 
met die samenwerking. De deelnemer die na de training 
enthousiast ‘klaar’ staat om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan, heeft de eigen patiëntenorganisatie hard nodig. Om 
een paar voorbeelden te noemen: vanuit Impuls & Woort-
blind werd voor en tijdens de training actief meegedacht, 
om het programma op maat te maken voor de eigen deel-
nemers. En bij Turner Contact zijn de vier deelnemers al 
volop in de planning meegenomen: zo worden zij ingezet 
voor familie- en vrouwendagen en zijn zij betrokken bij 
het organiseren van onderling lotgenotencontact. Omdat 
iedere organisatie (en deelnemer) natuurlijk anders is, en 
andere mogelijkheden heeft, gaan we vanuit CCZW samen 
met de deelnemers en de organisatie om de tafel zitten 
om tot goede afspraken te komen. 
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Doet u dit jaar mee? 
Het eerste jaar is achter de rug, op naar de volgende trai-
ning in 2017. Dit jaar doen de volgende patiëntenorganisa-
ties mee: Contactgroep Marfan Nederland, Turner Contact 
Nederland, Nederlandse vereniging voor Lyme patiënten, 
Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten, Poly-Artrose Lot-
genoten vereniging en Impuls en Woortblind. 

Waarom meedoen? We delen graag de oproep van Tim 
Huinink, deelnemer in 2016 voor Impuls & Woortblind; ‘Ik 
hoop dat meer mensen dit werk met mij gaan doen voor 
onze vereniging en mensen die hulp nodig hebben. Zo 
kunnen we onze leden zo goed mogelijk ondersteunen bij 
alle vragen die ze mij en andere ondersteuners stellen!’ 

Meer weten? Op de website van CCZW, www.cczw.nl, vindt 
u contactgegevens, informatie over het programma en de 
manier waarop u zich aan kunt melden. 

De training
Een training voor ervaringsdeskundige vrijwilligers 
van deelnemende (patiënten)organisaties op het 
gebied van laagdrempelige, informele cliëntonder-
steuning. Gericht op het thema; het nieuwe sociaal 
domein. Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen 
en op alle levensterreinen van belang zijn. Vanaf 
2015 hebben alle burgers van jong tot oud, wettelijk 
recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. 
Alle gemeenten moeten dit inregelen. De ondersteu-
ning bestaat uit informatie, advies en kortdurende 
ondersteuning op alle levensgebieden. De cliënton-
dersteuner staat iemand ter zijde en handelt vanuit 
diens perspectief; de ondersteuning staat los van de 
belangen van de aanbieder of financier. De ervarings-
deskundige vrijwilliger kan binnen deze formele on-
dersteuning een aanvullende rol vervullen.

Komt u ook?
Donderdag 9 maart 
regiobijeenkomst in het ETZ Elisabeth Twee Steden 
Ziekenhuis te TILBURG, over het fenomeen van 
Raynaud en Sclerodermie, gastsprekers: dr. H.E.M. 
Brus (reumatoloog) en mevrouw E. van Gorp 
(verpleegkundig specialist), zaal open vanaf 19.00 uur.

Dinsdag 28 maart 
regiobijeenkomst in het VUmc te AMSTERDAM, over 
voeding en darmgezondheid bij auto-immuunziekten, 
gastspreker mevrouw A. Gooskens (natuurdiëtiste, 
docent gezondheidskunde en natuurgeneeskundig 
therapeut), zaal open vanaf 13.30 uur.
 
Woensdag 29 maart 
regiobijeenkomst Rijnstate te ARNHEM, over Sjögren 
en chronische pijn, gastspreker dr. D. Boerman 
(neuroloog), zaal open vanaf 19.00 uur.

Zaterdag 1 april 
regiobijeenkomst Johannescentrum te UTRECHT, 
Sjögren: moeheid en bewegen, gastspreker de heer 
W. Kroon (fysiotherapeut), zaal open vanaf 10.00 uur.

Zaterdag 8 april 
regiobijeenkomst Medisch Centrum LEEUWARDEN, 
lotgenotencontact, zaal open vanaf 9.45 uur.

Zaterdag 8 april 
regiobijeenkomst Erasmus MC te ROTTERDAM, 
overige gegevens zijn nog niet bekend. Zodra dit 
wel het geval is, treft u deze gegevens aan op onze 
website www.nvsp.nl 

Zaterdag 22 april 
regiobijeenkomst Bethesda Ziekenhuis te 
HOOGEVEEN, lotgenotencontact, zaal open  
vanaf 9.45.

Als u woont in de regio waar de bijeenkomst wordt 
gehouden, krijgt u een uitnodiging thuisgestuurd. 
Bent u geïnteresseerd, maar heeft u geen uitnodiging 
ontvangen? Dan kunt u toch een bijeenkomst 
bijwonen, maar dan moet u zich daar dan wel voor 
aanmelden via: 
www.nvsp.nl > lotgenotencontact > regionaal contact. 

Regiobijeenkomsten voorjaar 2017
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Uitnodiging Algemene Leden-
vergadering op 13 mei 2017
Hierbij nodigen wij de leden van de NVSP uit om de jaar-
lijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Natio-
nale Vereniging Sjögrenpatiënten bij te wonen.

Deze vergadering wordt gehouden op zaterdag 13 mei 
2017 vanaf 10.00 uur, in ‘Het Spoorwegmuseum’, Malie-
baanstation 16, 3581 XW Utrecht. 

Wij verzoeken u vriendelijk om vóór 18 april 2017 a.s.  
kenbaar te maken of u bij de ALV 2017 aanwezig zult  
zijn. U kunt dit doen door u op te geven bij ons kantoor  
in Maarssen, tel. 0346-55 63 76 of via de website  
www.nvsp.nl > Actueel > Agenda > Inschrijven ALV.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2.  Notulen van de ALV van 23 april 2016 (zie website 

NVSP of ’n Ogenblikje nr. 118)
3. Jaarverslag 2016, secretaris
4. Jaarverslag financiën 2016, penningmeester a.i.
4a Kascontrolecommissie
5. Beleidsplan 2017-2020
6. Begroting 2017-2020
7. Bestuurswisseling
8. Rondvraag
9. Sluiting

ad 7. Bestuurswisseling
Voorzitter en penningmeester a.i. Nanda Lubbertsen 
heeft een verzoek ingediend om tijdens deze ALV om  
gezondheidsredenen vervroegd af te treden. Wij ver-
zoeken de ALV hiermee in te stemmen en haar decharge 
en ontslag te verlenen.

Het kandidaat-bestuurslid Jenny Roosma heeft zich in 
juni 2016 beschikbaar gesteld als bestuurslid en wordt 
sindsdien ingewerkt. Zij zal tijdens de ALV worden voor-
gedragen als bestuurslid. Zij zal zich bezig gaan houden 
met Wetenschappelijk onderzoek en organisatie van de 
LCID.

Algemeen bestuurslid Wilma Wissink is in 2016 om per-
soonlijke redenen teruggetreden als secretaris en maakt 
sedert 1 december 2016 geen deel meer uit van het be-
stuur. In februari 2017 heeft zij ook haar gedelegeerde 
taken neergelegd.

Graag stellen wij u voor aan het nieuwe kandidaat-be-
stuurslid Annemiek Heemskerk. Het bestuur heeft het 

voornemen haar vervolgens voor te dragen en te benoe-
men tot voorzitter en dan zal zij vervolgens als zodanig 
worden ingewerkt. Gedurende de inwerkperiode heeft zij 
geen bestuurlijke verantwoordelijkheid en zal deze wor-
den gedragen door de overige bestuursleden.

Omdat er zich tot nu niemand gemeld heeft voor de  
vacatures secretaris en penningmeester het volgende: 
Ad Bracco Gartner heeft in samenspraak met het bestuur 
er mee ingestemd om beide functies ad interim te gaan 
vervullen.  
Het bestuur verzoekt de ALV om hiermee in te stemmen. 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het 
bestuurslid Johan Mooi. Het bestuur zal na verkregen 
instemming van de ALV de heer Bracco Gartner als ge-
volmachtigd secretaris en penningmeester inschrijven bij 
de Kamer van Koophandel.

Het bestuur doet een dringende oproep aan de ALV  
voor kandidaten voor de kascontrolecommissie 2018.  
Het lid J.W. van Wijk is aftredend en J. Roosma zal in  
verband met de zitting van zijn echtgenote in het bestuur 
in 2018 geen deel uit kunnen maken van de kascontrole 
commissie.

Rooster van aftreden:
Nanda Lubbertsen, voorzitter 2018 (verzoek tot  
vervroegde aftreding)
Mascha Oosterbaan, algemeen bestuurslid 2017  
(herkiesbaar)
Johan Mooi, algemeen bestuurslid 2018
Wilma Wissink, algemeen bestuurslid 2018 (reeds op  
eigen verzoek afgetreden)

Ten behoeve van deze jaarvergadering zijn jaarstukken 
gemaakt. Om kosten te besparen worden deze jaarstuk-
ken niet automatisch onder alle leden verspreid. U kunt 
de jaarstukken vanaf 1 april a.s. opvragen bij het kantoor 
van de NVSP. U krijgt deze dan zo spoedig mogelijk  
toegestuurd.

Het bestuur van de vereniging ontmoet u graag op 13 mei 
a.s. in ‘Het Spoorwegmuseum’ te Utrecht.

Ad Bracco Gartner, secretaris a.i. 
secretaris@nvsp.nl 
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Aangesloten bij: 
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Bestuur:
Nanda Lubbertsen, voorzitter
voorzitter@nvsp.nl
Ad Bracco Gartner, adviseur
secretaris@nvsp.nl
vacature bestuurslid regiocontact 
regiocontact@nvsp.nl
Johan Mooi, bestuurslid
zorgverzekeringen@nvsp.nl
Mascha Oosterbaan, bestuurslid
eindredacteur@nvsp.nl

Jenny Roosma, asprirant bestuurslid
onderzoek@nvsp.nl

Medische Adviescommissie:
Dr. Th.W. van den Akker, dermatoloog
Dr. R.H. Boerman, neuroloog
Prof. dr. H. Bootsma, reumatoloog
Prof. dr. J.C. Grutters, longarts
Dr. W.W.I. Kalk, kaakchirurg
Mevr. Dr. N. Klaassen-Broekema, oogarts
Dr. A.A. Kruize, reumatoloog

Dr. K. Mansour, oogarts
Dr. R.J. Smeenk, immunoloog
Dr. R. van Weissenbruch, KNO-arts

Landelijk telefoonnummer voor 
lotgenotencontact:
0900-2020030 (gebruikelijke belkosten)
Bereikbaar op woensdag t/m vrijdag 
van 10.00-13.00 uur.

Vragen over medische zaken: 
Marjan Schipper: vraagenantwoord@nvsp.nl 

Vragen over vergoedingen en verzekeringen: 
Johan Mooi: zorgverzekeringen@nvsp.nl

Facebook:
Heeft u al eens onze Facebookpagina be-
zocht? www.facebook.com/www.nvsp.nl

Lidmaatschap: 
De contributie bedraagt € 25,- per jaar  
bij machtiging automatische incasso en  
€ 27,- bij acceptgirobetaling. 
Opzegging lidmaatschap schriftelijk 
(info@nvsp.nl) voor 1 november van het 
lopende jaar.

NVSP kantoor:
Bisonspoor 332 (bezoekadres)
Postbus 6 (postadres), 3600 AA Maarssen
tel. 0346-556376
fax 0346-554272
e-mail: info@nvsp.nl 
Website: www.nvsp.nl

Kantoor geopend op maandag, dinsdag en 
donderdag van 10.00-14.30 uur en op
woensdag van 09.00-11.30 uur.

Redactieadres:
Redactie ‘n Ogenblikje
Postbus 6, 3600 AA Maarssen
e-mail: eindredacteur@nvsp.nl 

Redactie:
Mascha Oosterbaan (eindredacteur),  
Mary Jung-Verbeek, Joyce Koelewijn-Tukker, 
Marianne Pees

’n Ogenblikje verschijnt ook in gesproken 
vorm voor mensen met een leeshandicap. 
Info: Dedicon, tel. 0486-486486.

Druk en vormgeving:
FIZZ | Digital Agency – fizz.nl

Disclaimer:
Zonder onze schriftelijke toestemming  
mag niets uit deze uitgave worden verveel-
voudigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. 
Ingezonden artikelen kunnen om redactionele 
redenen worden gewijzigd en/of ingekort. 
Advertenties in ‘n Ogenblikje houden geen 
aanbeveling van de NVSP in.  
Zelfmedicatie kan risico inhouden.  
Raadpleeg daarom eerst uw arts.
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