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Er is veel gebeurd in de afgelopen maan-
den. Zowel binnen als buiten de NVSP. 

De verkiezingen zijn geweest en na twee 
maanden is men er nog niet uit hoe er een 
nieuw kabinet geformeerd moet worden. 
De partijen krijgen van de informateur 
huiswerk en moeten zich gaan bezinnen. 
Wat dat gaat opleveren, weet niemand nog.

Op de voorpagina van dit nummer ziet u 
een mooie foto van Nanda Lubbertsen, tot 
voor kort voorzitter van de NVSP. Zij heeft 
na tien jaar haar voorzitterschap om ge-
zondheidsredenen moeten neerleggen. 

Haar vertrek laten we natuurlijk niet zo-
maar voorbijgaan, dus u kunt hier van pa-
gina 6 tot 10  meer over lezen. Nanda blikt 
in een mooie bijdrage terug op de tien jaar 
dat zij voorzitter is geweest. 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering is 
ze toegesproken en daar zijn nog meer din-
gen gebeurd - leest u maar. Het was fijn dat 
er zoveel vrijwilligers aanwezig waren. 

De NVSP is in een andere fase beland: na 
het afscheid van Nanda hebben we ook 
een nieuwe voorzitter kunnen benoemen, 
Annemiek Heemskerk. U kunt in dit num-
mer ook nader met haar kennismaken. Een 
nieuwe periode in het ruim dertigjarige be-
staan van onze vereniging breekt aan. 

Maar de vertrouwde zaken gingen natuur-
lijk gewoon door: er zijn flink wat regio-
bijeenkomsten geweest. Over moeheid in 
regio Utrecht: hoe kun je daar zelf wat aan 
doen? Over alternatieve geneeswijzen in 
Brabant, en meer over wat het Erasmus 
MC voor Sjögrenpatiënten kan betekenen. 
En in het noorden van Nederland waren er 
deze keer lotgenotenbijeenkomsten.

Hoe belangrijk deze bijeenkomsten zijn, 
heb ik zelf kunnen zien: er was veel be-
langstelling en de betrokkenheid van zowel 

sprekers als de aanwezige leden was groot. 
Dit alles dankzij de grote inzet van de vrij-
willigers in de regio’s. Het vergt heel wat 
tijd en inspanning om dit soort bijeenkom-
sten op rolletjes te laten verlopen. Gewel-
dig dat dat steeds weer lukt!

Tijd en inspanning kost het ook om de sa-
menwerking tussen laboratoria en klinieken 
goed te laten verlopen. Twee aanstaande 
promovendi vertellen hier meer over in een 
artikel over onderzoek en praktijk.

En dan kom ik weer terug bij het begin: 
-  De dames en heren politici proberen iets 

voor elkaar te krijgen voor de toekomst 
van ons land. 

-  De artsen en onderzoekers proberen door 
samenwerking meer inzicht te krijgen in 
hoe dat vermaledijde syndroom van ons 
in elkaar zit en wat er aan te doen is.

-  Het bestuur en de vrijwilligers van de 
NVSP gaan in de komende tijd hard aan 
de slag om ook de komende jaren infor-
matie te kunnen geven, belangen te be-
hartigen en mogelijkheden te bieden voor 
lotgenotencontact.

Het is en blijft boeiend werk. Samen met 
de redactie probeer ik een inkijkje te geven 
in wat zich afspeelt binnen Sjögrenland. Dit 
is elke keer weer een hele uitdaging. Maar 
het is naar mijn mening weer gelukt.

Nu maar hopen dat als in september het 
volgende nummer verschijnt, er een nieuw 
kabinet zit dat ook onze belangen als chro-
nisch zieken serieus neemt. 

En ik ga ervan uit dat we er dan ook nog 
één of twee nieuwe bestuursleden bij heb-
ben, die samen met onze nieuwe voorzitter 
de NVSP verder de toekomst in kunnen 
leiden.

Mascha Oosterbaan, eindredacteur
eindredacteur@nvsp.nl

Redactioneel
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Terugkijken
Bij afscheid nemen hoort een beetje 
terugkijken. Ik besef dat er veel is 
veranderd in de afgelopen jaren. 
Vroeger leek het besturen van een 
vereniging als de NVSP een stuk 
makkelijker. Maar dat kan ook mijn 
herinnering zijn. Er was meer geld 
beschikbaar en er waren ook min-
der regels waar we aan moesten 
voldoen. Niet alleen op bestuurlijk 
niveau is er de afgelopen jaren veel 
gebeurd, ook de maatschappij is 
flink veranderd en daarin moeten 
wij als organisatie mee. 

Hoe het begon … Voorzitter worden 
was niet mijn eerste keus. Maar dat 
was destijds niemands eerste keus. 
Penningmeester was ook niet mijn 
eerste keus, hoewel ik als bedrijfs-
kundige een stevige bedrijfsecono-
mische opleiding heb gehad en als 
calculator wel wat van cijfers wist. 
Secretaris leek mij wel wat. Maar 
Bartho, onze informateur, had an-
dere plannen met mij. Uiteindelijk 
prijs ik mij erg gelukkig dat ik beide 
functies heb mogen vervullen.

Niet dat het in de begintijd allemaal 
rozengeur en maneschijn was. We 
moesten de vereniging opnieuw 
opstarten nadat ze een paar maand 
‘on hold’ had gestaan. Een nieuwe 
groep mensen, met allemaal hun 
eigen karaktereigenschappen en 
ideeën hoe invulling te geven aan de 
NVSP. Daarnaast werden we over-
vallen door van alles en nog wat. 
Een Landelijke Contact- en Infor-
matiedag (LCID) die georganiseerd 

moest worden binnen vijf maanden, 
terwijl er echt nog helemaal niets 
voorbereid was. Een nieuwe editie 
van ’n Ogenblikje moest de deur uit. 
Artsen en onderzoekers meldden 
zich met de vraag of wij als patiënt 
mee wilden denken in wetenschap-
pelijk onderzoek. 

Nu, tien jaar later, hebben we een 
patiëntparticipatiepoule met opge-
leide vrijwilligers die de stem van de 
patiënt in onderzoek vertegenwoor-
digen en gaat Marianne Visser, één 
van onze patiëntpartners een on-
derzoek presenteren op de EULAR, 
de Europese Liga tegen Reuma.

De regionale bijeenkomsten zijn een 
van de vaste pijlers binnen de NVSP 
geworden. De Landelijke Contact- 
en Informatiedag staat als een huis, 
afgelopen jaar al voor de vijftiende 
keer in de ReeHorst. 

En dan waren er nog externe facto-
ren. Er komen minder telefoontjes 
binnen bij het telefoonteam, onder 
andere door de opkomst van inter-
net. De vernieuwde NVSP-website is 
vorig jaar online gegaan. Facebook, 
daar hadden we tien jaar geleden 
nog niet van gehoord. 

Vergoedingen werd ook een steeds 
belangrijker thema, zeker na de in-
voering van de nieuwe zorgverzeke-
ringswet. Die zorgverzekeringswet, 
de marktwerking van de zorg en de 
uitwerking daarvan, daarmee begon 
de verschuiving van onze diensten. 
Lotgenotencontact, voorlichting en 

belangenbehartiging, waren en zijn 
de drie hoofddoelen van de NVSP. 
Belangenbehartiging was nodig, 
denk aan vergoeding van fysiothe-
rapie, kunsttranen, mondspoeling, 
pilocarpine. Afbakening Wtcg en 
compensatie eigen risico. Wetgeving 
welke inmiddels weer is afgeschaft 
heeft de nodige aandacht van het 
bestuur gehad. 

Dit terwijl het ministerie van VWS 
bedacht dat wij geen subsidie meer 
aan mochten vragen voor belangen-
behartiging. Wel kregen we extra 
subsidie voor professionalisering. 
Iets waar we als bestuur flink mee 
in een spagaat kwamen. Wij zijn vrij-
willigers, geen professionals, maar 
er wordt wel kwaliteit verwacht.

Ook moesten we aan strengere re-
gels voldoen, het vrijwilligersbeleid, 
declaratiebeleid, integriteitsbeleid, 
transparante boekhouding. Verder 
werden wij gekort op de instellings-
subsidie, deze werd afgebouwd 
tot € 35.000,00 in 2014. Hierdoor 
moesten we onder andere verhuizen 
naar een goedkoper pand. Tussen-
door werden we ook nog werkgever 
toen de samenwerking met de APN 
werd beëindigd.

Toen kregen de we overgang naar 
IBAN, dat was een hele onderne-
ming! De stress die ontstond vooraf-
gaand aan de eerste incassobatches 
via het nieuwe ledenprogramma, 
daar zal ik niet over uitweiden. Maar 
het loopt nu perfect! 
Tegelijkertijd waren er strengere 
eisen voor de ANBI (Algemeen nut 
beogende instellingen, voor deze 
instellingen gelden belastingvoor-
delen bij erven, schenken en giften) 
waar we aan moeten voldoen. 

Van de voorzitter

Nanda neemt afscheid
Na tien jaar voorzitterschap heb ik op 13 mei tijdens de Algemene Ledenver-
gadering mijn functie neergelegd en afscheid genomen. Verderop in ’n Ogen-
blikje zal de nieuwe voorzitter Annemiek Heemskerk zich aan u voorstellen. 
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Soms dacht ik meer met randzaken 
bezig te zijn, dan met de drie hoofd-
doelen. De uitdaging was daar weer 
een balans in te vinden, voldoen aan 
de eisen en verwachtingen van VWS 
en onze leden en tegelijkertijd onze 
doelen, wat wij belangrijk vinden, 
niet uit het oog te verliezen. Het 
heeft ook vele mooie dingen opge-
leverd, zoals een uitgewerkt vrijwil-
ligersbeleid en de kwaliteitscriteria 
verwoord in de Zorgnorm die hope-
lijk dit jaar verschijnt.

Ook zijn we nu erg blij met de meer-
jarenbeleidsplannen. En het nieuwe 
kantoor, daarmee zijn we er alleen 
maar op vooruit gegaan! Onlangs 
hebben we zelfs een begin gemaakt 
met een digitaal kantoor door Office 
365 te implementeren. Zo kan ik 
nog heel veel meer opnoemen. 

Terugkijkend denk ik niet alleen aan 
al deze zakelijke beslommeringen. 
Het moment dat de kunsttranen 
weer terugkwamen in het basispak-
ket was geweldig, wat een overwin-
ning! De blik in de ogen van mensen 
die genoten hebben van een regio-
bijeenkomst en/of LCID. De artsen 
die hun waardering uitspreken over 
de inbreng van de NVSP. 

De samenwerking met andere par-
tijen, zoals het Centrum Chronisch 
Ziek en Werk die onze coaches heb-
ben opgeleid was en is leerzaam en 
plezierig. Dit jaar is een grote stap 
gezet in samenwerking met andere 
landelijke reumaverenigingen en het 
Reumafonds en lijkt er eindelijk een 
meer formele vorm te komen. 

Mooie momenten, samen met velen 
van jullie! Wat is er veel bereikt! 
Soms zit het in de kleine dingen, 
zoals het toesturen van een proef-
pakketje kunstspeeksel of een luis-
terend oor bieden op een beurs. Wat 
is het dankbaar werk om voor de 
NVSP actief te mogen zijn.

De verwachting is dat ik, door mijn 
gezondheidsproblemen, op termijn 
mijn taken niet meer kan vervullen 
op een manier die wenselijk is voor 
de vereniging en acceptabel voor 
mijzelf. Dit houdt in dat ik na mijn 
aftreden als bestuurder ook niet 
meer beschikbaar ben als vrijwilliger 
van de NVSP. Dit klinkt misschien 
als een drastisch besluit, maar ik 
heb dit zeer weloverwogen genomen 
en met pijn in mijn hart.
Mijn gezondheid maakt dat het echt 
noodzakelijk is dat ik stop. De af-
gelopen maanden heb ik mij steeds 
verder teruggetrokken. Ik heb nog 
gedaan wat ik kon. 

Ik ben Johan ontzettend dankbaar 
voor al het extra werk dat hij heeft 
verzet voor mij. Op diverse ter-
reinen is hij bijgesprongen. Mascha 
heeft, naast haar andere taken, het 

voucherproject op zich genomen. 
En Joyce heeft mij op onnoembaar 
veel manieren ondersteund en mij 
veel penningmeester taken uit han-
den genomen. Ad, die ondanks dat 
hij vorig jaar zelf zijn bestuurstaak 

neer heeft gelegd, heeft spontaan 
aangeboden het penningmeester-
schap voorlopig op zich te nemen. 
Duizendmaal dank voor jullie begrip 
en support! 

De vereniging en de club mensen 
betrokken bij de vereniging zijn on-
derdeel van mijn leven geworden. Ik 
heb dit werk met heel veel plezier 
en genoegen gedaan. Er moeilijke 
periodes geweest, met te veel werk 
en te weinig mensen. Dat zal ook de 
komende tijd zo zijn. Maar de NVSP 
is een sterke, goed georganiseerde 
vereniging en bestaat uit meer dan 
bestuursleden. Met de steun en in-
zet van de vele vrijwilligers gaat het 
zeker goed komen. Ik heb ook het 
volledige vertrouwen in Annemiek 
Heemskerk. Zij zal tijd nodig hebben 
om zich de vereniging en de ziekte 
eigen te maken, maar met haar er-
varing en enthousiasme is ze een 
aanwinst voor de vereniging. Ik heb 
haar, in de korte tijd dat ik haar ken, 
leren kennen als een gedreven en 
gemotiveerde vrouw. Ik wens haar, 
het bestuur en Joyce heel veel suc-
ces voor de toekomst. 

Tot slot wil ik graag iedereen, het 
bestuur, alle vrijwilligers, Joyce, 
medisch adviseurs en u allen heel 
hartelijk danken voor het in mij 
gestelde vertrouwen. Het ga jullie 
goed!

Nanda Lubbertsen

Digitaal 
kantoor

Veel succes
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Bestuurswisseling en vrijwilligersdag

Tot ziens en welkom
Het was een bijzondere dag, de Al-
gemene Leden Vergadering (ALV) 
waarin we afscheid namen van onze 
voorzitter Nanda Lubbertsen. In 
mooie woorden heeft Johan Mooi 
haar namens alle leden, vrijwilligers 
en het bestuur, bedankt voor alles. 
Want naast dat Nanda 10 jaar voorzit-
ter is geweest, is ze al twee jaar ad 
interim penningmeester. Ook heeft ze 
al eerder in het bestuur gezeten. Om 
haar te bedanken voor al deze werk-
zaamheden is Nanda, met instemming 
van de ALV, benoemd tot erelid. Met 
de daarbij horende gouden speld. Een 
mooie oorkonde hoorde hierbij!

Johan bedankte ook haar partner 
Harald Scharrenborg. Hij heeft altijd 
naast haar gestaan en heeft zich als 
vrijwilliger ingezet voor de Landelijke 
Contact- en Informatiedag. Daarnaast 
is hij de ontwerper van de mooie Sjö-
gern Award en heeft hij bijvoorbeeld 
de colaatjes voor de jubileum LCID 
bedacht. 

Ook van Jenny Roosma werd afscheid 
genomen met een mooie bos bloemen.

We zijn natuurlijk heel blij dat Ad 
Bracco Gartner voorlopig de functie 
als secretaris en ad interim penning-
meester wil vervullen. Zij vrouw  
Anneke kreeg de bloemen!
En dan staat er een nieuwe voorzitter 
in de startblokken: Annemiek Heems-

kerk werd door de ALV gekozen als 
voorzitter. Op de pagina hiernaast stelt 
ze zich voor. We zijn erg blij met haar!
 

De ALV vond plaats in het Spoorweg-
museum in Utrecht en na deze bijzon-
dere ALV konden de leden en vrijwil-
ligers genieten van een lunch. Tot slot 
volgde er een leuke en interessante 
rondleiding door het museum. 

Geinteresserde luisteraars 

De rondleiding
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Hier is onze nieuwe 
voorzitter
Onder de indruk

Ja, zoals u op de vorige pagina’s hebt kunnen lezen, is 
Nanda na 10 jaar afgetreden als voorzitter. Op 13 mei,  
tijdens de ALV ben ik toegetreden tot het bestuur.  
Het is de bedoeling dat ik de taak van voorzitter ga uit-
voeren. Vanaf vandaag ben ik bereikbaar op het email-
adres voorzitter@nvsp.nl. Hieronder kunt u wat meer 
lezen over wie ik ben en ook waarom ik deze functie  
uitdagend vind! 

De NVSP
Al jarenlang gaan we samen met Jenny Roosma en haar 
man Joop met enige regelmaat een paar dagen weg. Onze 
beide mannen hebben dezelfde hobby: het fokken van 
dwerghoenders. Soms is er een show in het buitenland en 
dan ineens worden Jenny en ik ook enthousiast voor de 
hobby. Zo zijn we met zijn vieren op meerdere plekken in 
Europa geweest. Tijdens die reizen werd ik voor het eerst 
geconfronteerd met Sjögren. Bij Jenny is in 1994 gecon-
stateerd dat ze deze ziekte heeft.

Twee maanden geleden, we dronken een kopje koffie bij 
Jenny en Joop, kwam de NVSP ter sprake. Jenny vertelde 
dat ze meeliep met het bestuur en dat ze op zoek zijn 

naar meer bestuursleden: de voorzitter stopt er noodge-
dwongen mee en er zijn nog meer bestuurlijke taken waar 
mensen voor nodig zijn. Ik ben inmiddels een paar jaar 
gepensioneerd en heb nog wel wat tijd over. 

Wie ben ik
Laat ik nu eerst eens iets meer over mijzelf vertellen: ik 
ben getrouwd met Hans en wij hebben vier kinderen, twee 
meisjes en twee jongens. Alle vier hebben zij een relatie 
en als een groot cadeau zijn daar inmiddels ook zes klein-
kinderen bijgekomen. We wonen al meer dan veertig jaar 
in Hardenberg.

Ik heb gewerkt als docente Nederlands, decaan/leerling-
begeleidster en coördinator van het stagebureau op een 
ROC (Deltion College) in Zwolle. Daarnaast ben ik negen 
jaar bestuurslid geweest in het dagelijks bestuur van de 
culturele raad in Hardenberg. 

Mijn hobby’s zijn: op fietsvakantie gaan op de ligfiets 
en dan kamperen in een tentje, wandelen, lezen, kleding 
naaien voor de kleinkinderen, koken in het wijkcentrum bij 
ons in de buurt en leuke dingen ondernemen met de klein-
kinderen. 

Zelf heb ik geen Sjögren en ook mijn partner heeft deze 
ziekte niet. Wel heb ik gezien wat het betekent als je 
deze ziekte hebt en hoe de ziekte het dagelijks leven kan 
beïnvloeden. Ik ben onder de indruk wat de vereniging al-
lemaal doet en dat alleen met vrijwilligers. Ik vind het fijn 
dat ik nu ook een bijdrage kan leveren. Ik ben mij op dit 
moment aan het inlezen, mijn hoofd aan het breken over 
de vele afkortingen die er rondgaan, kennis maken met 
nieuwe mensen, vergaderingen bijwonen van het bestuur, 
regiobijeenkomsten bezoeken en nog veel meer. Het is uit-
dagend werk en ik stort me er op. 

Meer bestuursleden
Er zijn meer bestuursleden nodig, want we zijn nog steeds 
met te weinig mensen. Als het zo blijft dan kunnen we niet 
alles wat we graag zouden willen doen. Dus als u nog wat 
tijd over heeft en affiniteit heeft met de NVSP denk er 
dan eens over na of u ook niet iets voor de vereniging zou 
kunnen betekenen. 

Ik hoop u de komende tijd te ontmoeten.

Annemiek Heemskerk, voorzitter
voorzitter@nvsp.nl
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Regioverslag Groningen, Friesland en Drenthe

LEEUWARDEN
Op zaterdag 8 april 2017 van 10.00 tot 12.00 uur werd 
met de eerste regiobijeenkomst afgetrapt in het Me-
disch Centrum Leeuwarden. Regiocoördinator Egbert 
Ubbens opende deze bijeenkomst en zette deze in het 
teken van het tienjarig bestaan van de regio. Egbert 
stond stil bij de eerste georganiseerde bijeenkomst 
destijds gehouden in Drachten. Hij was verheugd dat 
er ook nu twee leden aanwezig waren die ook al in 
2007 in Drachten bij waren! Beiden werden in het zon-
netje gezet met een bloemetje. Tijdens de pauze werd 
iedereen getrakteerd op lekkers bij de koffie.

Jubileum
Met deze bijeenkomsten was het ook voor Egbert zelf een 
jubileum omdat hij voor deze regio de regiocoördinator 
van het eerste uur is en dus zelf ook een jubileum heeft. 
Het bestuur van de NVSP heeft Egbert op zijn huisadres 
een boeket bloemen laten bezorgen als dank voor zijn niet 
aflatende inzet voor de regio in de afgelopen tien jaar. 

Dit is het tiende jaar!
Lotgenotencontact in de regio Groningen, Friesland en Drenthe

Omdat de regio verdeeld is over de drie noordelijke provincies en we zoveel 

mogelijk patiënten/leden willen bereiken zijn er twee bijeenkomsten georga-

niseerd met hetzelfde onderwerp, lotgenotencontact

Om het lotgenotencontact te bevorderen werden de deel-
nemers in drie groepen gesplitst om o.a. te discussiëren 
over behandelde onderwerpen tijdens eerdere bijeenkom-
sten waar artsen, specialisten, en deskundigen hebben 
gesproken. 

Adviezen
Uit de evaluatie kwam met betrekking tot de artsen naar 
voren dat men goede adviezen had ontvangen van de 
kaakchirurg. Tandartsen ontdekken ook vaak eerder  
Sjögrengerelateerde afwijkingen dan de huisarts. Een 
mondhygiënist verricht ook goed werk. Men is heel te-
vreden over de Sjögrenpoli van het UMCG Groningen.  
Er werd verschil van inzicht vastgesteld bij bezoeken  
aan de oogarts, de ene adviseerde een kappenbril, de  
andere adviseerde over te gaan op het spoelen met  
natriumchloride. 

Acceptatie van minder kunnen en de vraag hoe lotgeno-
ten hier mee omgaan, was een verdere uitkomst en die 
breed met elkaar werd gedeeld. Iedere patiënt probeert 
daarin zijn eigen weg te vinden. De georganiseerde bij-
eenkomsten van de NVSP werden als waardevol ervaren 
omdat het mogelijkheden geeft met lotgenoten in contact 
te komen en ervaringen uitwisselen. 

Tips
·  Maak een lijstje met al je vragen voor je naar de arts gaat. 
·  Maak het je zelf gemakkelijker, kijk in verband met licht-

inval bij binnenkomst waar je gaat zitten. Is er water 
aanwezig, durf erom te vragen. 

·  Vraag zo nodig hulp, wanneer je zelf iets lastig vindt.  

122‘n Ogenblikje

Uitwisselen van ervaringen

Egbert Ubbens
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vereniging weinig of geen informatie te vinden was over 
de relatie Sjögren en het non-Hodgkin lymfoom, niet an-
ders dan dat vijf procent van de Sjögrenpatiënten kans 
maakt deze aandoening te krijgen. Gevraagd werd om 
bijvoorbeeld in ‘n Ogenblikje hieraan eens aandacht te 
schenken. (Naschrift redactie: we gaan dit bespreken met 
onze medische adviseurs.)

Over de behandelingen in het UMCG was men wel tevre-
den. Minder tevreden was een patiënt die bij een regio-
naal ziekenhuis na een bloedonderzoek te horen kreeg 
dat ze het syndroom van Sjögren had, een folder kreeg 
uitgereikt en dat was het. Zij is na lange tijd nu uiteinde-
lijk doorgestuurd naar het UMCG voor verder onderzoek 
en behandeling. 

Werk en privé
Ook in deze bijeenkomst was er zorg over en ook enigs-
zins angst voor het traject ziek zijn door Sjögren en het 
vervolg bij het UWV. Een nog jonge patiënte deelde haar 
ervaringen over werk en het runnen van een gezin met 
twee kleine kinderen en de problemen die dit met zich 
mee kan brengen. Ook vertelde ze over haar ervaringen 
met Sjögren tijdens de zwangerschap. Het blijkt dat er 
hartproblemen kunnen voorkomen bij baby’s van Sjögren-
patiënten. Haar baby was hierop ook direct na de beval-
ling op onderzocht.*

Tenslotte werd er aandacht gevraagd voor hoe om te 
gaan met naasten, vrienden en familie en heel vaak het 
onbegrip dat voortvloeit uit het hebben van het syndroom 
van Sjögren.

Beide bijeenkomsten werden afgesloten door bestuurslid 
Johan Mooi, die voorlichting gaf over de meest voorko-
mende problemen op het gebied van zorgverzekeringen, 
fysiotherapie, implantaten en kronen, een aantal van 
de 108 ingediende politieke voorstellen 2017-2021 met 
betrekking tot wijzigingen in de zorg en zorgverzekerin-
gen en tot slot informatie over werk en de aansluitende 
(moeilijk ervaren) gang naar het UWV in de ziekte- en/of 
afkeuringsperiode.

* Als de moeder anti - SSA en/of SSB - antistoffen in haar 
bloed heeft, heeft het kind in de baarmoeder vijf procent 
kans op een congenitaal hartblok. Een congenitaal hart-
blok is een aangeboren stoornis van het hartritme.

·  Blijf zoeken naar advies, via de vereniging of bezoek ook 
eens de Landelijke Contact- en Informatiedag. 

·  Neem op tijd je rustmomentjes. 
·  Heb je problemen met het eten, gebruik recepten met 

meer vocht. Neem de vrijheid iets af te zeggen.

Als laatste werden ervaringen met alternatieve genees-
kunde gedeeld waarbij onder andere werd gesproken over 
drukpuntenmassage, houdings- en bewegingsleer en yoga. 
Ook het gebruik van wietolie kwam aan de orde, dat door 
gebruikers als erg positief werd ervaren in de bestrijding 
van klachten.

HOOGEVEEN
Op zaterdag 22 april werd een soortgelijke bijeen-
komst georganiseerd in het Bethesda ziekenhuis te 
Hoogeveen. We waren verheugd dat er zich ook twee 
leden hadden aangemeld uit Overijssel, een provincie 
waarin momenteel geen regioteam is.

Jubileum
Ook bij deze bijeenkomst werd stilgestaan bij het tienjarig 
jubileum van de regio en werd er bij de koffie lekkers ge-
serveerd. Na de opening door de regiocoördinator Egbert 
Ubbens werd ook hier de groep ingedeeld en werd er ge-
discussieerd over de adviezen.

Adviezen én kritiek
De verkregen adviezen werden over het algemeen als po-
sitief ervaren, maar er was ook kritiek omdat de adviezen 
niet altijd door andere zorgverleners worden opgevolgd of 
serieus genomen. 
Sjögren is niet zichtbaar en dat kan frustrerend zijn zowel 
op het werk als binnen de familiekring. Men begrijpt niet 
dat je de ene dag meer aankunt dan de andere. Ook kan 
men zich niet voorstellen dat je last hebt van rokende 
mensen en er zelfs ziek van kunt worden. Voor sommige 
Sjögrenpatiënten valt dit onbegrip erg zwaar. 

Sjögrenpatiënten moeten soms ook chemotherapie onder-
gaan om het auto-immuunsysteem weer in balans te 
krijgen, twee patiënten hadden daar ervaringen mee. Een 
ander punt dat naar voren werd gebracht is dat er bij de 

Johan Mooi vertelt

Egbert Ubbens en Annemiek Heemskerk
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Droge Ogen? 
Droge Huid?
Droge Slijmvliezen?

MEMBRASIN!

Membrasin met duindoornbes is een 
voedingssupplement en helpt bij droge huid en 
droge slijmvliezen. Membrasin eye care is een 
voedingssupplement en helpt bij droge ogen. 
Voor meer informatie over Membrasin en de 
verkooppunten zie www.membrasin.nl

Geniet nu met Membrasin van een 
gratis dagje wellness met gebruik van 
alle sauna- en wellnessfaciliteiten in 
1 van de 5 mooiste wellnessresorts.

Zie actievoorwaarden op www.membrasin.nl/wellnessactie. Voucher is geldig t/m 28 september 2017.

Nu met 
gratis dagje 

wellness!

Membrasin met duindoornbes is een 
voedingssupplement en helpt bij droge huid en 
droge slijmvliezen. Membrasin eye care is een 
voedingssupplement en helpt bij droge ogen. 
Voor meer informatie over Membrasin en de 
verkooppunten zie www.membrasin.nl

Geniet nu met Membrasin van een 
gratis dagje wellness met gebruik van 
alle sauna- en wellnessfaciliteiten in 
1 van de 5 mooiste wellnessresorts.

wellness!

advertentie
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‘Home’
Als onkruid schieten ze tevoorschijn. Huis 
aan huis, in alle vensterbanken, vier witte 
houten letters: ‘HOME’
Uitverkocht bij Blokker, de Marskramer, 
Action en het tuincentrum.
Allicht, want het bordje werd voor slechts 
€ 12,99 aan de man gebracht als een heu-
se ‘sfeerknaller’. En wie wil er nou geen 
sfeer in zijn huis? Wie wil de kans missen 
om voor maar € 13,-  zijn huis om te tove-
ren tot een echt ‘home’?

Niemand. Dat begrijp ik wel.
Maar wat ik níet begrijp, is waarom al 
die gulzige kopers hun kersverse bordje 
achter stevoren in de vensterbank zetten. 
Zelf kunnen ze het zo niet lezen, dus het is 
bedoeld voor degenen die juist niet ‘home’ 
zijn, degenen die buiten voorbij lopen.
Wat willen de bewoners hen hiermee  
zeggen? 

Het kan zijn dat hun bordje dezelfde func-
tie heeft als het rode lampje boven de deur 
van een spreekkamer: bezet, hier binnen 
zijn mensen aanwezig. Maar vlak achter 
het bordje zie je meestal een heel gezin 
in atomische opstelling zwijgend en met 
uitgezakte gezichten achter tv en laptop 
hangen. Dus dat ze thuis zijn, is toch wel 
duidelijk.

Of ze het daar naar hun zin hebben is wat 
anders. Wat dat betreft zou hun ‘home’ 
ook kunnen duiden op de in Engeland 
gangbare betekenis van een ‘mental 
home’: een inrichting waar bijvoorbeeld 
zwaar depressieve mensen, al of niet ge-
dwongen, verblijven.

Nóg een mogelijkheid is dat de sfeerknal-
ler bedoeld is om potentiële bezoekers 
uitnodigend te informeren c.q. potentiële 
inbrekers op niet mis te verstane wijze af 
te schrikken: kom binnen, respectievelijk 
kom níet binnen, want wij zijn thuis!

Maar het meest waarschijnlijk is denk ik 
toch dat de bewoners met hun ‘home’ wil-
len aangeven dat hun huis niet alleen een 
huis is, maar ook een thuis: bij ons is het 
gezellig, wij hebben het samen zó enorm 
fijn.

Vandaar ook dat de buren prompt hun 
voorbeeld volgen: passanten zouden eens 
kunnen denken dat het bij hen níet fijn en 
gezellig is!

En zo is het knullige letterbordje een ware 
hype geworden. 
Wie zich zorgen maakt over wat anderen 
van hem of haar denken, kan eenvoudig-
weg niet achterblijven. 
Zeker niet als het bij hen thuis juist níet zo 
gezellig is. Wishful thinking ...
Wie thuis, of waar dan ook, echt goed in 
zijn vel zit, voelt niet de behoefte dat naar 
buiten toe uit te dragen.

Het is net als met tatoeages, T-shirts met 
opschrift, en bumperstickers: zelf zeggen 
ze niets. Ze zeggen vooral iets over dege-
nen die zich ermee uiten.

Loes Gouweloos

Reageren? 
lucille@hetnet.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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Regioverslag Utrecht

Spreker was de heer Wouter Kroon, fysio therapeut in de 
Fysiotherapeuten Maatschap Woerden en daarnaast ook 
verbonden als fysiotherapeut aan de Maartenskliniek in 
Woerden. 

Ook was hij betrokken bij het onderzoek ‘Behandeling 
moeheid bij Sjögren’ van het UMCU dat uitgevoerd is in 
deze kliniek. Tijdens deze ochtend vertelde hij ons het een 
en ander over de resultaten van dat onderzoek. Wouter 
Kroon begon zijn lezing met twee quizvragen:

1.  Moet een Sjögrenpatiënt goed luisteren naar 
het lichaam en stoppen met een activiteit bij 
vermoeidheid? 
 
Het antwoord hierop is: “nee”, tot verrassing van 
verscheidene aanwezigen. Dit wordt later nog  
verder toegelicht.

2.  Kunnen Sjögrenpatiënten net zo intensief  
trainen als gezonde personen? 
 
Dit is nog niet echt duidelijk. Om deze vraag met 
ja of nee te kunnen beantwoorden zou er nader 
onderzoek nodig zijn. Maar trainen kunnen  
mensen met Sjögren zeker! De Nederlandse  
norm voor gezond bewegen is vijf dagen per  
week dertig minuten bewegen. Dat geldt ook voor 
Sjögrenpatiënten.

HET ONDERZOEK
Bij bovengenoemde studie was het onderzoek naar een 
niet-medicamenteuze behandeling van ernstige vermoeid-
heid het uitgangspunt. Met als doel de moeheid te ver-
minderen en het leven niet meer door moeheid te laten 
belemmeren. Daarbij is gebleken dat het werken aan ge-
dachten, die een rol spelen bij het blijven bestaan van de 
moeheid van groot belang is. Ook het eigen gedrag heeft 
hierop grote invloed.

De studie bestond uit tien bijeenkomsten, verspreid over 
zestien weken en één terugkombijeenkomst. De volgende 
onderdelen kwamen daarbij aan de orde:

- psychosociaal programma
- beweegprogramma
- en heel belangrijk; oefeningen thuis!
Door dit programma leert men wat men zelf kan doen en 
hoe men eigen doelen weer kan bereiken.

Ik ben toch zo moe!
Dat veel Sjögrenpatiënten zich hierin herkennen bleek wel uit het grote  

aantal aanmeldingen dat we kregen voor de Utrechtse regiobijeenkomst  

met als onderwerp Sjögren: moeheid en bewegen

Wouter Kroon
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•  Zorg dat je je slaap-waakritme reset, omdat bij veel pati-
enten de biologische klok verstoord is. Daar hoort bij dat 
je geen dutjes doet. Als je bij het rusten of ontspannen 
per ongeluk in slaap valt geeft dat niet, maar plan geen 
dutjes in overdag, hoe tegenstrijdig dat soms ook lijkt.

•  Maak gebruik van geleide meditatieoefeningen; een aan-
rader hierbij is de VGZ mindfulness app en ook op inter-
net zijn er heel veel te vinden.

•  Sylvia en ook anderen geven aan dat er heel veel infor-
matie te halen valt uit ’n Ogenblikje en op internet. 

•  Denk ook eens na over voeding; Sylvia geeft aan hier 
goede ervaringen mee te hebben. Ook hierover is op in-
ternet heel veel te vinden. Belangrijk hierbij is wel dat je 
kritisch kijkt en de onzin eruit kunt filteren.

Voor de geïnteresseerden is er een flyer met informatie 
over alle gecertificeerde coaches van de NVSP.  
Ook op de website staat hier meer over. 
Zie www.nvsp.nl /Sjögren/Sjögren en werk

Henk Witte vertelt ook nog even over het forum: hier kun 
je ook heel veel antwoorden vinden: www.nvsp.nl/Forum

Wouter geeft antwoord op de vooraf ingediende  
vragen. 
1.   Hoe komt het dat ik na een echt goede nachtrust al 

weer doodmoe ben en is daar iets aan te doen? 
2.  Waarom is er nog (steeds) niets om de moeheid een 

beetje terug te kunnen brengen tot een ‘acceptabel’ 
leefniveau? 
 
 Toch weer het aanleren van een goed slaap-waakritme 
en kijken naar wat je doet op een dag. De deelnemers 
kunnen dat niet genoeg benadrukken. Al die zaken 
moeten consequent aangepakt worden. En een avond-

Het uitgangspunt van de behandeling is dat moeheid kan 
worden beïnvloed door factoren te veranderen:
-  Het onderscheiden van helpende en niet-helpende ge-

dachten is van groot belang. 
-  Ook het handhaven van een goed slaap-waakritme en 

dagindeling helpt in positieve zin. 
-  Bij het beweegprogramma gaat het erom om het geleide-

lijk op te bouwen en ook in te bouwen in de dagindeling. 
-  Ontspanning bijvoorbeeld met behulp van geleide medi-

tatie kan hierbij zeker helpen.

Het draait dus om graded activity (stapsgewijs opvoeren 
van beweging) therapie in combinatie met cognitieve ge-
dragstherapie. Samengevat: regelmatig bewegen en dit niet 
af laten hangen van het al of niet moe zijn. Niet luisteren 
naar je lichaam dus en daardoor goede en slechte dagen 
uitmiddelen. Door dit opbouwprogramma precies te volgen 
kunnen de deelnemers drie belangrijke zaken bereiken:
•  meer lichamelijke activiteiten doen zonder extreem  

moe te worden
•  de moeheid gaat sneller over
•  persoonlijke doelen bereiken.

Bij het programma gelden vier basisprincipes: 
- beginnen op een haalbaar niveau
- stap voor stap opbouwen
- vasthouden wat opgebouwd is en 
- doen wat je je voorgenomen hebt.

Hierna geeft ervaringsdeskundig coach Sylvia Lam-
bregts een toegift. Zij heeft zelf ook Sjögren en SLE en 
is één van de zes ervaringsdeskundige coaches van de 
NVSP. Sylvia heeft ook het beweegprogramma gevolgd en 
is daar, evenals een paar andere aanwezig deelnemers, 
heel positief over. Zij hebben voor ons de volgende tips:

Coach Sylvia Lambregts Is er wat nieuws?
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Veel mensen in de zaal zeggen ja. Volgens de informatie 
zo’n zeventig à tachtig procent.

8.  Hebben er veel mensen afgehaakt van het programma? 
 
Nee, dat was minder dan één per groep van zes à acht 
mensen. 

9.  Waarom stopt het programma? 
 
Er is geen geld meer voor. Dit levert veel reacties op bij 
de deelnemers. Wouter licht toe “er gaat toch best veel 
tijd inzitten van de behandelaars en daar is geen bud-
get meer voor te vinden”. Een mevrouw stelt voor om 
het dan via de patiëntenvereniging te proberen: reuma-
vereniging of NVSP. Wouter hoopt dat revalidatieklinie-
ken belangstelling voor het programma hebben. 

Al met al een heel informatieve ochtend voor de meesten 
van ons. Eindredacteur Mascha Oosterbaan doet nog een 
oproep om ervaringen over omgaan met het syndroom 
van Sjögren naar het ‘n Ogenblikje te mailen of te schrij-
ven (eindredacteur@nvsp.nl). Het zou mooi zijn als ook 
deelnemers aan het programma hier wat over willen ver-
tellen!

Wouter Kroon wordt bedankt voor deze boeiende voor-
dracht. Het was een heel informatieve en interactieve 
ochtend.

wandeling blijkt een goed slaapmiddel voor sommigen. 
Wouter voegt hier nog aan toe dat uit een onderzoek 
is gebleken dat als vermoeidheid een half jaar bestaat, 
overdag slapen die vermoeidheid juist tegenwerkt en 
niet verbetert. 

3.  Hoe vertel je waarom je zo moe bent aan een buiten-
staander? 
 
Dat blijft moeilijk omdat het nu eenmaal niet zo zichtbaar 
is. Eigenlijk moet je ook het probleem bij de buitenstaan-
der laten, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

4.  Als ik ’s morgens opsta, moet ik na het ontbijt na circa 
één uur alweer slapen (circa veertig minuten), dan be-
gint pas mijn dag. Later op de dag moet ik vier á vijf 
keer ruim vijfendertig minuten rusten en dan ’s avonds 
om half 10 naar bed. Om circa vier uur ’s middags kan ik 
geen moeilijke dingen meer aan, dan is mijn hoofd heel 
vermoeid. 
 
Ook hiervoor weer alle tips uit het programma. Wouter 
benadrukt dat het toch meestal een combinatie van 
verschillende factoren is. Mensen gaat vaak wel naar 
de fysiotherapeut maar niet naar de psycholoog, terwijl 
juist een psychosomatische aanpak tot succes blijkt te 
leiden. Als je die uitdaging toch aangaat, levert je dat 
heel veel op. Nog een tip van een deelnemer voor beter 
slapen; ’s avonds even buiten gaan wandelen en ook bij 
het werken tussendoor gaan wandelen, hoe moeilijk dat 
soms ook lijkt om in te passen.

5.  Vaak heb ik last van (vooral bij het uit bed komen) ver-
moeide pijnlijke benen. Zijn deze symptomen gerela-
teerd aan het syndroom van Sjögren?  
 
Ja, dat komt helaas heel veel voor. Een echt goede ver-
klaring is daar nog niet voor en dus ook geen middel 
wat daartegen helpt.

Uiteraard kwamen er ook vragen uit de zaal 

6.  Mensen die Sjögren hebben, hebben toch geen psycho-
somatische ziekte? 
 
Nee, dat is juist, maar bij iedereen die een chronische 
ziekte heeft, wordt ook de geest beïnvloed. Het hangt 
altijd samen.

7.  Zijn er veel mensen met primaire Sjögren die ook ge-
wrichtspijn hebben? 
 

Wouter krijgt een bloemetje van Nell
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Lettersudoku

Voor het oplossen van deze lettersudoku moeten de lege 
vakjes in het diagram worden ingevuld met de letters   
E, G, H, I, L, O, S, U, V, waarbij deze letters in elk blok van 
9 letters en in elke horizontale of verticale kolom slechts 
één keer voorkomen. De verticale regel met pijl erboven 
vormt uiteindelijk een woord. 

Succes ermee!

Rianne de Bouvère-Remmerswaal

U L S H G

U I

I V H O

E G L S

V U

H U O E

E O S L

L U

L O H U E

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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De ingreep
In februari ging het gebeuren. Ik zag erg op tegen de hele 
operatie.  Zo’n traject ga ik meestal in met de gedachte: 
“nu voel ik nog niets, ze verdoven mij, doen de geplande 
ingreep en dan is er geen weg terug”. Op het moment dat 
ik in de stoel zat, was ik dan ook vrij relaxed. Toen de dok-
ter begon met het geven van de vele injecties, voelde ik 
mij niet prettig. Het zijn nare injecties. Na ongeveer tien 
minuten werd begonnen met het trekken van het boven-
gebit. Buiten het feit dat ik mijn mond wijd open moest 
houden, viel dat erg mee. Je hoort wel geknars, maar 
voelt niets. Ook toen een deel van mijn onderkaak werd 
verwijderd, had ik gelukkig geen pijn. 

Voor het plaatsen van de implantaten moest ik nog een 
beetje extra verdoofd worden, maar ook dat viel mee. 
Toen volgde het griezelige moment waarop mijn noodpro-
these boven werd geplaatst. Dat was niet lekker. Je zit 
letterlijk met een mond vol tanden. Na het aanbrengen 
van opvulpasta, waardoor ik het gevoel had dat het rede-
lijk goed zat, mocht ik gaan.

Thuisgekomen ging de verdoving er langzaam uit en dan 
voelt het toch wel erg pijnlijk. 
Gelukkig heb ik die nacht, mede dankzij de pijnstillers, 
goed geslapen. De volgende morgen, voor de spiegel 
schrok ik erg van mijzelf. Mijn hele kin was blauw. Dit werd 
later paars/blauw/geel en liep door tot mijn hals. Onge-
veer één week na het plaatsen van het bovengebit ben ik 
teruggegaan naar de kaakchirurg om het gebit aan te pas-
sen. Er moest een voerinkje in het gebit gemaakt worden, 
waarna het weer beter paste.

Tijdelijke prothese
Onverwacht ben ik na die eerste week geopereerd aan 
mijn buik (na jarenlange buikklachten), waardoor het hele 
proces iets uitgesteld werd. Enkele dagen na de operatie 
kon mijn onder prothese geplaatst worden. Van alles wat 
er tot nu toe was gebeurd, is dit wel het minst erge. Ik heb 
nu een mond vol plastic. Omdat ik geen speeksel heb, ligt 
dit gebit helemaal los. Als ik wil spreken, moet ik erom 

Het is wel een lange weg
Gevolgen van een droge mond deel 2 
Dit is deel twee van de serie. In het eerste deel heeft Jikke verteld dat door 

het syndroom van Sjögren haar gebit ernstig te lijden heeft gehad. Het werd 

duidelijk dat haar gebit niet meer te redden was en dat er meteen na het 

trekken van haar gebit implantaten geplaatst gaan worden. Jikke vertelt 

hoe dit gegaan is.

denken dat het er niet uit schiet. Bij het drinken moet ik 
mijn tong in bedwang houden. Kauwen gaat tot nu toe 
helemaal niet. Het moet verschrikkelijk wennen. Door het 
plaatsen van een voering en heel veel bijslijpen gaat het 
nu. Gelukkig heb ik een gebittenbakje waar ik het gebit in 
geval van nood, weg kan leggen.

Voorlopig moet ik proberen het zo te redden. De implan-
taten moeten vastgegroeid zijn voordat het klikgebit kan 
worden geplaatst. In verband met vakantie wordt hiermee 
half juli gestart. Hiervoor zijn reeds acht afspraken bij de 
kaakchirurg gemaakt. Eind september moet alles ‘klaar’ 
zijn.
Ik hoop u hier de volgende keer meer over te kunnen  
vertellen. 

Jikke Klopstra-Kuipers

Vervolgverhaal implantaten 

Jikke Klopstra-Kuipers
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Introductie
De heer Veenman is bijna 26 jaar bezig met TCM, Traditi-
onal Chinese Medicine (Zhong registratie). De bedoeling 
van de TCM is het energetisch geheel in het lichaam in 
balans te brengen en te houden. Elke verstoring mentaal 
of fysiek, heeft meteen effect op het hele lichaam. Alles 
is te onderscheiden in Yin-Yang, het evenwicht tussen 
beide is van het hoogste belang. De Chinese geneeskunde 
is vanuit het Taoïsme ontstaan rond 2000 voor Christus. 
De Chinese geneeskunde is nog steeds in ontwikkeling. In 
China, Japan, Amerika en Duitsland wordt veel onderzoek 
gedaan, naar wat precies de effecten zijn en waardoor 
deze effecten optreden.

Binnen de TCM vallen: 
•  Acupunctuur, een separate opleiding binnen de 

Chinese geneeskunde. 
•  Shiatsu: een massagetechniek die gebaseerd is op 

acupunctuurpunten.
•  De kruidenleer: een apart hoofdstuk binnen de  

Chinese heelkunde. 
De Chinese geneeskunde kent een bepaalde hiërar-
chie, de kruidengeneeskunde is interne geneeskunde 
en is het hoogst aangeschreven. 
Shiatsu en acupunctuur zijn extern.
Bij zijn behandelingen maakt de heer Veenman te-
vens gebruik van iriscopie en bioresonantie.

De diagnose 
In de Chinese geneeskunde wordt de polsdiagnostiek toe-
gepast in combinatie met tong- en oogobservatie. Ook het 
vraaggesprek is een belangrijk onderdeel.
De slagader van de pols wordt met drie vingers gevoeld, 
zowel oppervlakkig als diep. Dat geeft twaalf posities, dus 
er kan over de onderlinge energiehuishouding van twaalf 
verschillende organen iets zinnigs gezegd worden. Daar-
naast zijn er in elk van deze twaalf posities 28 verschil-
lende polskwaliteiten te onderscheiden, hetgeen tot een 
totaal van 336 verschillende diagnoses kan leiden.

Lichaam in balans brengen
36 geïnteresseerden hebben op 19 november 2016 in het dorpshuis te Meijel 

de presentatie van Dick Veenman over de Traditionele Chinese geneeskunde 

in relatie tot Sjögren bijgewoond. In dit verslag is vanwege de beperkte 

ruimte gekozen voor een weergave van de belangrijkste onderdelen van de 

presentatie. 

Lichaam en geest zijn een geheel, dus een energetisch 
systeem datin balans hoort te zijn. 

Oorzaken reumatische aandoeningen* 
Er zijn sinds enkele jaren nieuwe inzichten over de  
oorzaken van reumatische aandoeningen. 
Dat geeft een andere manier van denken. Het zijn  
ontstekingsziektes. Bij Sjögren zijn ook de klieren ontsto-
ken. Het verschil met de oude ideeën is, dat het mogelijk 
veroorzaakt wordt door een virus. 
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Epstein-Barr virus
Dat virus is het Epstein-Barr virus, genoemd naar twee 
Duitsers die het virus ontdekt hebben.
In de literatuur is er nog niet veel over terug te vinden. 
Wel over Pfeiffer, daar hebben we allemaal van gehoord. 
Het virus kent 60 verschillende varianten onderverdeeld 
in zes hoofdgroepen, met elk ongeveer tien varianten. 
Pfeiffer kennen we omdat de meeste onderzoeken in de 
Westerse geneeskunde via het bloed en urine gaan. De 
fase dat we Pfeiffer hebben is bijna de enige in de cyclus 
van Epstein-Barr die terug te vinden is in het bloed.   

Het virus verloopt mogelijkerwijs in vier stadia. De over-
gang naar een volgend stadium wordt voornamelijk ver-
oorzaakt door stress en/of hormonen. De puberteit en de 
overgang zijn periodes waarin het kan verergeren. Stress 
geeft hormonen vanuit de bijnierschors in de vorm van 
adrenaline. De bijnierschors kan zo’n 52 verschillende 
soorten adrenaline aanmaken, afhankelijk van de emoties.   
De negatieve stresshormonen zijn voor het virus als spi-
nazie voor Popeye. Dus zorgt een stressfase ervoor dat 
ons immuunsysteem verzwakt. Enkele voorbeelden zijn 
scheiding, overlijden van een dierbare, werk- of relatiepro-
blemen Het virus gaat er goed van gedijen en kan in een 
volgende fase over gaan. 

De vier stadia**
In het eerste stadium zijn er we weinig of geen klachten. 
In het tweede stadium ontstaan matige tot serieuzere 
klachten. Het uit zich dan vaak in de vorm van Pfeiffer. 
Als het ook in de weefsels gaat zitten, kan een vorm van 
Lyme tevoorschijn komen. Het gaat zich ook nestelen in 
de lever, de milt, de schildklier, de longen en de nieren. 
Eigenlijk in alle organen, dan ontstaan er dus echte pro-
blemen. 

In het derde stadium, waarin de Sjӧgrenpatiënten zich 
meestal bevinden, worden de klachten heftiger. In het 
bloed zijn alleen markers terug te vinden. In dit stadium 
vermeerdert het virus zich en is enorm aan het groeien. 
Het virus is een levend organisme en neemt stoffen op, 
maar scheidt ook weer stoffen af. Die afgescheiden stof-
fen zijn giftig en komen in ons lichaam terecht. 

De virussen hebben een levenscyclus van ongeveer zes 
weken en sterven af, wat ook weer giftige afvalstoffen 
geeft. De combinatie van al die giftige afvalstoffen ver-
oorzaken neurotoxines die ons immuunsysteem in de war 
sturen en de zenuwen aantasten. Het immuunsysteem 
pakt dan niet het virus aan maar de giftige afvalstoffen, 
waardoor het virus verder kan groeien. Wel kapselt het 
immuunsysteem het virus in calcium clusters in, waardoor 
osteoporose kan ontstaan. Doordat de lever is aangetast 
voert de lever minder afvalstoffen af. De aanmaak van 
maagzuur en gal is ontregeld, met gevolgen voor de spijs-
vertering. Door het meestal lagere zuurniveau (maar kan 
soms ook hoger zijn) in de maag, wordt de voeding minder 
goed verteerd met als gevolg constipatie, boeren, winden 
en/of diarree. ��

Door het virus sluit het klepje tussen maag en slokdarm 
niet meer goed af. Door maagzuurremmers wordt het 
maagzuur nog minder en de spijsvertering slechter. Daar-
door vermindert de opname van vitamine B12. 

Het virus breidt zich uit naar de longen. De huid en slijm-
vliezen (gerelateerd aan de longen) worden droger en 
kunnen klachten geven bij het ademen maar ook proble-
men met het gehemelte en de ogen. De aantasting van de 
longen heeft dus uitdroging als gevolg.

In het vierde stadium kunnen problemen met het centrale 
zenuwstelsel ontstaan. Mogelijke klachten zijn dan hart-
kloppingen en tintelingen of een doof gevoel in handen en 

voeten.  Ook tinnitus, oorsuizen, MultipleSclerose  kunnen 
het gevolg zijn van het niet aanpakken van het virus. 
Het virus is erg besmettelijk, bijna iedereen draagt het bij 
zich, gelukkig vaak zonder klachten.

Behandelingen binnen de Chinese geneeskunde

Acupunctuur en Shiatsu
Externe vormen zijn de acupunctuur met naaldjes en de 
Shiatsu door middel van massagetechnieken. Shiatsu is 
een massagevorm waarbij blokkades in de energiebanen 
opgespoord worden. Door die massagetechniek wordt de 
disbalans opgelost en gaat de energie weer stromen. De 
meeste massagepunten waaronder de belangrijke blaas-
meridiaan bevinden zich langs de wervelkolom. De ener-
giebanen zijn niet te zien waardoor het mysterieus lijkt. 
Wel kunnen de meridianen zichtbaar gemaakt worden 
door radioactieve inspuiting.
De Chinese geneeskunde is gebaseerd op het stimuleren 
van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Het 
lichaam is een fantastisch instrument, helaas zijn we niet 
gewend er altijd naar te luisteren.  

Kruiden 
De eerste kruidenformule is gericht op het aanpakken en 
doden van het virus. Omdat ons immuunsysteem in de 
war is ondersteunt deze therapie het immuunsysteem om 
weer zelf aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er andere 
kruiden om de afvalstoffen op te ruimen. Dit geeft onder-
steuning van de lever. De derde kruidenformule dient om 
bepaalde organen te versterken. Bij Sjögren kunnen dit 
longversterkende kruiden zijn. 

Vitamine B
Er zijn zes verschillende vormen van B12. Waarvan vier 
niet rechtstreeks opgenomen worden,  deze vormen 
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Door het schuurpapiereffect hebben we minder darm op-
pervlak, dus kunnen we minder voedsel opnemen en af-
valstoffen afvoeren. De minste schade wordt veroorzaakt 
door Speltbrood. 
Het beste is zuurdesembrood. Een vezelrijk dieet kan ook 
door veel groente en fruit te gebruiken. 

Lichaam en geest
En last but not least, is er het mentaal-psychische stuk. 
Mensen met zogenaamde auto-immuunziektes zijn men-
sen, die op zijn zachtst gezegd een beetje de neiging heb-
ben roofbouw te plegen. Het zijn vastbijters en doordou-
wers, ze geven niet op. 
De kunst is ervan overtuigd te raken dat je dingen niet 
meer hoeft en moet doen. Dat je ze mag doen. Dat is een 
belangrijk onderdeel is van het genezingsproces. 
Voor dit soort begeleiding wordt binnen deze praktijk 
veelal samengewerkt met de coach/therapeut.

Afsluiting
We doen tot slot twee eenvoudige Chi Kung oefeningen 
voor rust en ontspanning. Een voor ‘s ochtends in bed en 
een staande oefening voor ’s avonds. [invoegen] foto oe-
fening

Conclusie
De presentatie is goed afgestemd op de deelnemers. Er 
is een duidelijke en verhelderende uitleg gegeven. Het is 
een andere aanvulling op bestaande inzichten.

Margreet Vos en Heleen Nijland

*  De reguliere en de alternatieve geneeskunde verschillen 
in opvattingen over de oorzaak, diagnose en behandeling 
van reumatische aandoeningen. De NVSP wil u zo breed 
mogelijk informeren, maar dit artikel houdt geen aanbe
velingen in.

**  De vier stadia die hier benoemd worden, verlopen zo 
volgens de opvatting van de heer Veenman. De redactie 
heeft hierover nog met hem gemaild, maar dit is zoals hij 
het benadert. 

moeten in ons lichaam omgezet worden om werkzaam te 
worden.  We krijgen deze wel via de voeding binnen, maar 
kunnen het niet omzetten. Er zijn veel oorzaken waardoor 
het niet opgenomen wordt. Bijna iedereen heeft een vita-
mine B12 tekort. 
 
De bloedwaarden zeggen niets over de functionaliteit van 
de B12 op celniveau. Er bestaat geen betrouwbare meting 
voor B12. Met behulp van bioresonantie, kan uitgetest 
worden of er een tekort is en welke dosering nodig is. De 
injectie met vitamine B12, die in de huisartsenpraktijk 
toegediend wordt, bevat slechts een vorm van vitamine 
B12 die omgezet moet worden. Deze aanvulling helpt in 
het begin wel, maar na verloop van tijd wordt het effect 
minder.
 
Binnen de praktijk van de heer Veenman worden twee 
soorten vitamine B12 voorgeschreven die rechtstreeks 
opgenomen worden. Deze wordt in tabletvorm verstrekt, 
die men laat smelten onder de tong, de werkzame stoffen 
worden via het mondslijmvlies opgenomen. De tabletten 
bevatten methylcobalamine en adenosylcobalamine . Deze 
worden in combinatie met foliumzuur (B11) gegeven. Zover 
bekend is kun je er niet te veel van krijgen omdat deze 
B12 vitamines in water oplosbaar zijn. 

Een bezoekster geeft aan dat zij een soort prikkelingen/
neuropatische klachten kreeg van de vitamine B. De soor-
ten in tabletvorm worden juist verstrekt om neuropati-
sche klachten te verminderen.
B12 is essentieel voor de klachten bij Sjögren. Het helpt 
vooral tegen vermoeidheid en geeft onmiddellijk resul-
taat. De hoogste dosering is 10.000 mcg gevolgd door 
geleidelijke afbouw. 

Voeding  
Er worden lijsten met voedingsadviezen uitgedeeld. Deze 
adviezen zijn bedoeld om in combinatie met de Chinese 
kruidenformule gericht tegen het Epstein-Barr virus te 
gebruiken. 

De voeding bestaat voornamelijk uit heel veel fruit en 
groente. De eiwitten komen uit noten, zaden en avocado’s. 
Bij slikproblemen kunnen smoothies gemaakt worden van 
groente en fruit met een beetje water erbij. Bij gevoelige 
darmen werken volkoren graansoorten als schuurpapier.

Oefening

��
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Het onderzoek van Jolien van Nimwegen richt zich vooral 
op de symptomen, diagnose en behandeling van het syn-
droom van Sjögren. Gwenny Verstappen doet onderzoek 
in het laboratorium en bestudeert het immuunsysteem 
van patiënten met het syndroom van Sjögren. Dit onder-
zoek wordt verricht in een team van collega’s, die elk 
onderzoek doen naar een ander aspect van het syndroom 
van Sjögren. Samenwerking tussen laboratorium en de 
kliniek is van groot belang om wetenschappelijke vooruit-
gang te boeken. 

Het is een uitdaging
Samenwerking tussen laboratorium en kliniek

Drs. Gwenny Verstappen en drs. Jolien van Nimwegen doen beiden promotieon-

derzoek bij het Expertisecentrum Sjögren, in het UMC Groningen. Dit onderzoek 

doen zij onder begeleiding van professor Bootsma, reumatoloog, en professor 

Kroese, immunoloog. Zij bekijken beiden een ander aspect van de ziekte. 

Diagnostiek naar het syndroom van Sjögren
Het vaststellen van het syndroom van Sjögren kan een 
uitdaging zijn, omdat er geen unieke test bestaat die met 
honderd procent zekerheid kan aantonen of iemand het 
syndroom van Sjögren heeft of niet. Om het syndroom 
van Sjögren vast te stellen, wordt er daarom een scala 
aan onderzoeken gedaan en worden deze resultaten met 
elkaar gecombineerd om tot de uiteindelijke diagnose te 
komen. Voor wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk 
dat internationaal wordt afgesproken wanneer er sprake 

Wetenschappelijk onderzoek

Gwenny en Jolien
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wordt nog steeds gezocht naar manieren om de classifica-
tiecriteria en diagnostiek te verbeteren. 

Verder onderzoek
Dit doen we onder andere door onderzoek te doen naar 
stofjes in bloed en speeksel die kenmerkend zijn voor het 
syndroom van Sjögren, zogenaamde ‘biomarkers’. Aan de 
hand van nieuwe biomarkers kan de diagnose in de toe-
komst mogelijk niet alleen met meer zekerheid worden 
gesteld, maar ook vroeger in het ziektebeloop. 

Het onderzoek van Gwenny Verstappen richt zich op de 
B-cellen en T-cellen in het bloed van patiënten met het 
syndroom van Sjögren. Deze cellen zijn allebei onderdeel 
van het verworven immuunsysteem en werken daarbij 

nauw met elkaar samen. Bij het syndroom van Sjögren 
zijn de B-cellen ‘overactief’ en scheiden autoantistoffen 
uit, maar om dit te kunnen doen hebben ze hulp nodig van 
T-cellen. Met name één type T-cel, de T-folliculaire helper-
cel, lijkt een belangrijk hulpje te zijn van de B-cel. We zijn 
er de afgelopen jaren achter gekomen dat patiënten met 
het syndroom van Sjögren hogere aantallen van deze T-
folliculaire helpercellen in het bloed hebben dan gezonde 
personen. Hierdoor krijgen de B-cellen dus extra veel 
hulp, terwijl ze eigenlijk geremd moeten worden. De ver-
hoging van het aantal T-folliculaire helpercellen kan zelfs 
een reden zijn dat de B-cellen overactief zijn. 

Naast het bloed, bestudeert Gwenny de B-cellen en  
T-cellen ook in de speekselklieren van Sjögrenpatiënten. 
Ze kijkt of we de stofjes die deze cellen uitscheiden, terug 
kunnen vinden in het bloed en in het speeksel. Deze stof-
jes en het aantal T-folliculaire helpercellen zijn mogelijk 
geschikte biomarkers voor het syndroom van Sjögren.  

is van het syndroom van Sjögren, zodat de patiënten-
populatie die meedoet aan onderzoeken gelijk is in ver-
schillende onderzoekscentra. Met behulp van zogeheten 
classificatiecriteria worden de patiënten gedefinieerd. 
Classificatiecriteria beschrijven welke diagnostische on-
derzoeken afwijkend moeten zijn, voordat je kunt spreken 
van het syndroom van Sjögren. 

Tot voor kort gebruikten Amerikaanse en Europese onder-
zoekers andere classificatiecriteria voor het syndroom van 
Sjögren. Recent zijn er echter nieuwe classificatiecriteria 
voor het primaire syndroom van Sjögren opgesteld, die 
door zowel de American College of Rheumatology (ACR) 
en de European League Against Rheumatism (EULAR) zijn 
goedgekeurd: de ACR-EULAR criteria (zie tabel). 

Deze criteria kunnen worden toegepast wanneer patiën-
ten verdacht worden voor het syndroom van Sjögren op 
basis van droogheidsklachten, of andere tekenen van de 
ziekte hebben zoals gewrichtsontsteking, speekselklier-
zwelling of huidafwijkingen. Volgens de ACR-EULAR crite-
ria moeten patiënten minstens vier punten scoren om als 
Sjögrenpatiënt mee te kunnen doen aan wetenschappelijk 
onderzoek. De aanwezigheid van SSA-antistoffen in het 
bloed en een afwijkend speekselklierbiopt leveren beide 
drie punten op, en een verminderde speekselklierproduc-
tie, verlaagde traanproductie en beschadiging van het 
oogoppervlak leveren elk een punt op. 

Vaststellen van het syndroom van Sjögren
In het expertisecentrum Groningen hebben we gedurende 
tweeëneenhalf jaar gegevens verzameld van alle patiënten 
die naar het UMCG kwamen voor diagnostiek naar het syn-
droom van Sjögren, in het ‘Biomarker cohort’. Een team van 
reumatologen met veel ervaring in het vaststellen van deze 
ziekte heeft gekeken of een patiënt wel of niet het syn-
droom van Sjögren heeft. Vervolgens hebben we gekeken 
of de classificatie volgens de nieuwe criteria overeenkwam 
met de diagnose volgens de experts. We hebben daarbij 
aangetoond dat het syndroom van Sjögren goed is vast te 
stellen door middel van de ACR-EULAR criteria. Toch zijn 
deze criteria nog niet perfect, want in enkele gevallen komt 
de uitkomst van de classificatiecriteria niet overeen met de 
diagnose die de patiënt krijgt volgens de experts. Daarom 

Tabel: ACR-EULAR classificatiecriteria voor het primaire syndroom van Sjögren

Afwijkend speekselklierbiopt 3 punten

Aanwezigheid van SSA-antistoffen in het bloed 3 punten

Verlaagde ongestimuleerde speekselproductie 1 punt

Verlaagde traanproductie (Schirmer test) 1 punt

Beschadigd oogoppervlak (aankleuring met fluoresceïne en lissamine groen) 1 punt

Patiënten kunnen als Sjögrenpatiënt worden geclassificeerd bij een score van minstens 4 punten.  

Meer zekerheid 
rond diagnose
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Behandeling met abatacept
Op dit moment richt de behandeling van het syndroom 
van Sjögren zich voornamelijk op het bestrijden van 
symptomen. Er is een grote behoefte aan een goede me-
dicamenteuze behandeling, die de overactiviteit van het 
afweersysteem die optreedt bij het syndroom van Sjögren 
tegen gaat. Om deze reden onderzoeken wij of abatacept, 
een ‘biological’, geschikt is als behandeling voor het syn-
droom van Sjögren. Biologicals zijn eiwitten die in een 
reageerbuis gemaakt worden, en precies hetzelfde zijn als 
lichaamseigen eiwitten. Biologicals kunnen bijvoorbeeld 
gericht zijn tegen bepaalde cellen en die vervolgens dood 
maken. Ze kunnen ook binden aan signaaleiwitten van 
het immuunsysteem of binden aan receptoren (een soort 
voelsprieten) op cellen. Hierdoor worden cellen geremd, of 
juist gestimuleerd. Abatacept zorgt ervoor dat de activi-
teit van T-cellen geremd wordt, en wordt al gebruikt voor 
de behandeling van reumatoïde artritis en jeugdreuma. 

In een eerder onderzoek hebben we vijftien Sjögrenpati-
enten behandeld met abatacept. Bij deze patiënten had 
abatacept een gunstig effect op de ziekteactiviteit, ver-
moeidheid en kwaliteit van leven. Om te begrijpen waarom 
abatacept dit gunstige effect heeft, is tijdens het onder-
zoek bloed en speeksel van de deelnemers opgeslagen 
vóór, tijdens en na behandeling. Hierin hebben we ontdekt 
dat heel specifiek het verhoogde aantal T-folliculaire 
helpercellen weer genormaliseerd kan worden met abata-
cept. Het middel had nauwelijks tot geen effect op andere 
T-cellen. Door het immuunsysteem vóór en na de behan-
deling te bestuderen, begrijpen we beter hoe abatacept 
precies werkt en bij welke Sjögrenpatiënten dit middel het 
beste ingezet kan worden. 

Om de waarde van abatacept met zekerheid vast te stel-
len is een groter onderzoek nodig, waarin abatacept 
wordt vergeleken met een placebo. Een placebo is niet te 
onderscheiden van het echte medicijn, maar bevat niet 
de werkzame stof. Momenteel loopt in ons expertisecen-
trum daarom een nieuw onderzoek naar de werking van 
abatacept, waar uiteindelijk achtentachtig patiënten met 
het syndroom van Sjögren aan zullen deelnemen. Deelne-
mende patiënten worden gedurende het eerste half jaar 
behandeld met abatacept of een placebo. Daarna worden 
ze gedurende een half jaar zeker met abatacept behandeld. 
Jolien onderzoekt samen met professor Hendrika Bootsma 
en verpleegkundig specialist Greetje van Zuiden of de ziek-
teactiviteit en symptomen van de patiënten verbeteren 
tijdens de behandeling. Ook verzamelt het onderzoeksteam 
vooraf, tijdens en na de behandeling weer bloed en speek-
sel van patiënten, om zo het ziekteproces nog uitgebreider 
te kunnen bestuderen dan in de eerdere studie. 

Op dit moment zijn er 53 patiënten opgenomen in 
het huidige abatacept onderzoek. We zijn dus nog 
op zoek naar nieuwe deelnemers voor de ASAPIII 
studie. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan 
het abatacept onderzoek, kunt u voor meer  
informatie een e-mail sturen naar  
sjogrenonderzoek@reuma.umcg.nl. 

Presenteren van de resultaten
In de afgelopen jaren heeft de NVSP Jolien en Gwenny 
financieel gesteund om internationale congressen te 
bezoeken, o.a. afgelopen september naar Oklahoma, 
USA. Op deze congressen hebben we onze resultaten 
gepresenteerd en besproken met collega’s uit andere 
landen. Ook is het nuttig om te zien waar andere on-
derzoeksgroepen mee bezig zijn om zo ideeën op te 
doen voor ons eigen onderzoek in het UMC Groningen. 
Zonder deze financiële steun en de medewerking van 
patiënten aan bovengenoemde studies zou ons onder-
zoek niet mogelijk zijn, dus wij zijn de patiënten erg 
dankbaar. 

Congresgebouw Oklahoma

Drs. Gwenny Verstappen en drs. Jolien van Nimwegen
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Is het afweersystemen 
overactief?
Op 8 april werd in het Erasmus MC onder grote belangstelling deze regiobijeenkomst 

gehouden. Er waren drie inleiders en prof. Paul van Hagen trad als dagvoorzitter op. 

Het syndroom van  
Sjögren; meer dan  
alleen een droge mond  
en branderige ogen.
Het afweersysteem 
beschermt het lichaam 
effectief tegen gevaren 
van buiten (infecties 
met virussen, bacteriën, 
schimmels en parasie-
ten) maar ook tegen ge-
varen vanbinnen (malig-
niteiten). Soms gaat het 
echter mis en richt het 
afweersysteem zich te-
gen eigen gezond weef-
sel. We spreken dan van 
een auto-immuunziekte. 
Anders dan weleens 
gedacht wordt komen 
auto-immuunziekten 
best vaak voor. Een van 
deze auto-immuunziek-
ten is het syndroom van 
Sjögren. Het syndroom 
van Sjögren is een auto-
immuunziekte die we vooral kennen vanwege de klachten 
van droge ogen en een droge mond. Daarnaast hebben 
patiënten ook vaak last van vermoeidheid, gewrichts- en 
spierpijnen en een grieperig gevoel. Door deze klachten 
neemt de kwaliteit van leven af. Het syndroom van Sjö-
gren komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, 
waarschijnlijk spelen hormonen dus een rol bij het ont-
staan van de ziekte. Ook erfelijke factoren spelen mee.

Naast de typische droogheidsklachten komen ook andere 
problemen meer of minder frequent voor zoals polyneuro-
pathie (zenuwschade), leukopenie (verlaging van het aan-
tal witte bloedlichaampjes), het fenomeen van Raynaud 
(witte verkleuring van de vingers in de kou) en vasculitis 
(een ontsteking van de bloedvaten). Ook longen en nieren 
kunnen door de ziekte zijn aangedaan. Tenslotte ontwik-
kelt een beperkt aantal patiënten een maligne lymfoom 

Dr. Paul van Daele: de afdeling klinische immunologie 
in het Erasmus MC 
Het Erasmus MC is het grootste academische ziekenhuis 

in Nederland. Naast patiëntenzorg zijn 
onderwijs en onderzoek belang-

rijke pijlers. De afdeling klini-
sche immunologie verzorgt 
binnen het Erasmus MC de 
zorg voor patiënten met 
complexe aandoeningen van 
het immuunsysteem. Daarbij 
gaat het om de zorg voor 

zowel patiënten met een ver-
minderde afweer als ook om 

patiënten waarbij het afweer-
systeem overactief is. 

De afdeling klinische immunologie maakt daarbij onder-
deel uit van het Europese reference network voor zeldza-
me immunologische aandoeningen en immuundeficiënties 
en heeft ook voor diverse ziektebeelden de status van 
centrum of exellence (uitmuntendheid). Dit zijn onder-
zoeks- en kenniscentra, waar binnen Europa de meest 
recente wetenschappelijke bevindingen uitgewisseld wor-
den, ook wat betreft de behandeling van patiënten. Onze 
klinische afdeling wordt daarbij ondersteund door een 
uitstekend werkend immunologisch laboratorium. Er vindt 
intensieve samenwerking plaats met andere afdelingen 
zowel binnen als buiten het Erasmus MC. Het uiteindelijke 
doel is het leveren van optimale zorg voor patiënten. 

Regioverslag Zuid-Holland

Prof. dr. Martin van Hagen

Veel bezoekers



25122‘n Ogenblikje

��

De traanfilm ziet er schematisch als volgt uit:

Bij een slechte lipide laag, die gemaakt wordt door de 
kliertjes in de ooglidrand (Kliertjes van Meibom), verdam-
pen de tranen te snel en vallen er ‘gaten’ in de traanfilm.
Bij onvoldoende of slechte (kwaliteit van de) tranen en 
traanfilm raakt het oog geïrriteerd waardoor het oogslijm-
vlies meer slijm gaat maken. Alleen aanvulling met kunst-
tranen is dan eigenlijk al te laat en hierbij zal ook de 
irritatie behandeld moeten worden. Wanneer je al aanleg 
hebt voor droge ogen is het extra belangrijk op bijwerkin-
gen van medicatie te letten die klachten van droge ogen 
zeer kunnen verergeren, met name de anticholinergische 
medicatie (medicatie die spierbewegingen remmen) zijn 
hierbij berucht.

Dr. Marjan Versnel: het syndroom 
van Sjögren: wat brengt het on-
derzoek? 
Sinds 1996 wordt er bij de afde-
ling immunologie in het Erasmus 
MC onderzoek gedaan naar het 
syndroom van Sjögren. Met als 
doel door het verkrijgen van meer 
inzicht te komen tot een betere diag-
nostiek en behandeling. 

Overactieve cellen
In ons onderzoek naar het immuun systeem bij patiënten 
met het syndroom van Sjögren ontdekten we een verho-
ging van interferon type I. 

(kwaadaardige lymfeklierziekte).

De diagnose syndroom van Sjögren wordt gesteld op basis 
van het aanwezig zijn van een aantal subjectieve en ob-
jectieve afwijkingen. Aanwezigheid van auto-antistoffen 
in het bloed (afweerstoffen gericht tegen eigen lichaams-
bestanddelen), een gestoorde traanproductie bij een 
Schirmertest, en een afwijkend lipbiopt zijn voorbeelden 
van objectieve afwijkingen. Subjectieve afwijkingen zijn 
een constant gevoel van een droge mond en een constant 
gevoel van zand in de ogen.

De behandeling is bij de meeste patiënten vooral gericht 
op het verminderen van klachten. Dat kan bijvoorbeeld 
door het voorschrijven van kunsttranen of kunstspeek-
sel. Indien er ook aantasting is van interne organen zoals 
longen of nieren, als er zenuwbeschadiging optreedt of 
als patiënten een kwaadaardige lymfeklierzwelling krijgen 
moet de behandeling natuurlijk worden geïntensiveerd. 
Nieuwe behandelingen bij deze agressievere vormen van 
het syndroom van Sjögren pakken met name de B-cellen 
aan. De B-cellen zijn lymfocyten (een soort witte bloed-
lichaampjes) die o.a. betrokken zijn bij de aanmaak van 
(auto)antistoffen. Ofschoon er vooralsnog geen genezing 
bestaat voor het syndroom van Sjögren zijn de nieuwe 
ontwikkelingen in de behandeling hoopgevend.

Dr. Robbert W.A.M. Kuipers: droge 
ogen hebben is niet hetzelfde 

als het syndroom van Sjögren 
hebben
Wel hebben vrijwel alle  
Sjögrenpatiënten meer of 
minder last van droge ogen.
Klachten van droge ogen ont-
staan wanneer er te weinig 

tranen gemaakt worden, maar 
ook wanneer de aanwezige tra-

nen van slechte kwaliteit zijn.

Adviezen bij droge oogklachten:
1.   bij, bijvoorbeeld, intensief computer werk vergeet 

men te knipperen: neem regelmatig pauzes en knip-
per bewust (iedere vijf seconden);

2.   vermijdt extra irritatie zoals door in de ogen te wrij-
ven, vermijdt sigarettenrook;

3.   gebruik royaal kunsttranen. Bij meer dan vijf keer 
per dag: zonder conserveermiddel;

4.   zorg dat de ogen niet extra uitdrogen door lucht-
stroom (wind, airco); in een droog huis extra water-
verdampers;

5.   zorg in uw voeding voor extra omega-3 oliën (visolie);
6.   drink voldoende (als je uitgedroogd bent heb je 

ook veel meer last van de droge ogen);
7.   contactlensdragers moeten ervoor zorgen de con-

tactlenzen goed schoon te houden en niet voltijds 
te dragen; 

8.   maak gebruik van een zonnebril: deze beschermt de 
ogen niet alleen tegen zonlicht irritatie, maar helpt 
ook uitdroging te verminderen;

9.   controleer uw medicatie op mogelijk bijwerkingen 
met betrekking tot droge ogen;

10.   warme kompressen verbeteren de functie van klier-
tjes van Meibom en verbeteren zo de kwaliteit van 
uw tranen.

Lipide laag

Water laag

Muzeuse laag

Mucine 
(slijmdraden)

Epitheelcellen 
(oppervlak van het hoornvlies)
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dersom. De meeste vermoeide patiënten hadden geen 
interferon verhoging. Dus een interferonblokker zou de 
vermoeidheidsklachten waarschijnlijk niet doen afnemen. 

Daarom hebben we in samenwerking met Dr. Marco 
Schreurs van het laboratorium Medische Immunologie 
van het Erasmus MC het bloed van patiënten met ernstige 
vermoeidheid onderzocht in een somascan. Dit is een 
nieuw apparaat dat in één keer 1300 moleculen in een 
druppel bloed kan meten. Het bleek dat vermoeide  
patiënten een ander eiwitpatroon hebben dan niet ver-
moeide patiënten. We zijn nu verder aan het uitzoeken 
welke eiwitten dit zijn en mogelijk kan dit in de toekomst 

leiden tot het blokkeren van deze eiwitten en de moe-
heidsklachten behandelen.

Tot slot
Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de bij-
drage van het Reumafonds, NWO en natuurlijk patiënten 
met het syndroom van Sjögren. Onze dank gaat uit naar 
hen die bloed gaven en vermoeidheidslijsten invulden. 

Normaal wordt interferon type I gemaakt door  
immuuncellen om een virusinfectie te bestrijden. Bij  
ongeveer 56% van de patiënten met het syndroom van 
Sjögren staat dit interferon altijd aan. Het is bekend dat 
als interferon type I altijd ‘aan staat’ een auto-immuun-
ziekte kan ontstaan. We vonden dat patiënten die een 
hogere ziekteactiviteit hebben ook een hoger interferon 
hebben. Dit betekent dat de klachten zouden kunnen 
verminderen als we interferon type I kunnen uit zetten. 
Belangrijk is het dan ook om te onderzoeken hoe het komt 
dat interferon type I aan staat. 
Daarom hebben we de cellen waarvan bekend is dat ze 
veel interferon maken, de zogenaamde plasmacytoïde 
dendritische cel, geïsoleerd en nader onderzocht. Daaruit 
bleek dat meerdere routes interferon kunnen aanzetten. 
Ons huidige onderzoek richt zich op het uit zetten van 
deze routes en kan in de toekomst mogelijk bijdragen tot 
betere medicijnen.

Andere onderzoekers hadden inmiddels aanwijzingen ge-
vonden dat naast interferon type I bij patiënten met lupus 
ook een ander interferon namelijk type II bijdraagt aan de 
interferon verhoging in het bloed. Ook wij vonden aanwij-
zingen dat in het bloed van een gedeelte van de interferon 
type I positieve patiënten met het syndroom van Sjögren 
type II verhoogd is. Dit kan in de toekomst belangrijk zijn 
voor de behandeling van interferon positieve patiënten. 
Bij lupuspatiënten worden al onderzoeken gedaan met  
interferon blokkers. De resultaten vallen tot nu toe wat  
tegen mogelijk omdat interferon type II ook mee doet. 
Zoals in figuur 1 te zien is, zal gebaseerd op ons onder-
zoek een patiënt die type I en type II verhoogd heeft be-
ter geholpen kunnen worden door een behandeling met 
een blokker voor type I en een blokker voor type II.

Vermoeidheid
Veel patiënten met het syndroom van Sjögren hebben last 
van ernstige vermoeidheid. Patiënten met hepatitis wor-
den soms met interferon behandeld en deze behandeling 
geeft dan vermoeidheid. Daarom hebben we onderzocht 
of interferon positieve patiënten meer moeheidsklach-
ten hebben dan patiënten zonder interferon verhoging. 
Dit bleek niet het geval te zijn, het leek zelfs eerder an-

Figuur 1.  Op basis van de verhoging van interferon type I en II zijn 
de patiënten met Sjögren in te delen in drie verschillende groepen.

Figuur 2.  Somascan analyse om biomarkers voor 
vermoeidheid te ontdekken.

Figuur 3. 
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Streepjescode
Van 400 naar 200 mg plaquenil, het bevalt 
me zo goed dat ik nog wel verder wil afbou-
wen. Op de bijsluiter staat eventueel 200 
mg om de dag. Bij de eerstvolgende contro-
le overleg ik dit met de reumatoloog. Samen 
komen we overeen dat ik helemaal ga stop-
pen met dit middel. Ben er zo blij mee dat ik 
spontaan alle urine in de wc plas en vergeet 
wat op te vangen in het potje. Een paar 
dagen is mijn lichaam chemisch ontregelt, 
maar dan wordt het makkelijker. 

We zijn dertig jaar getrouwd en gaan een 
week naar Texel. De zee, het strand, de 
vuurtoren, ik ben er helemaal in mijn ele-
ment. In het weekend komen de kinderen en 
familie langs. Het is gezellig en we genieten 
volop. Dit was een goed idee. Bij de vuurto-
ren sluiten we af met koffie en gebak. Thuis 
ligt er post op me te wachten. Een van de 
flessen die ik in zee heb gegooid is een dag 
later gevonden. Op Texel. Door iemand uit 
Aalsmeer.  

De seizoenen wisselen elkaar af en ik geniet 
van de jaarcursus autobiografisch schrijven, 
werken aan je levensloop. Een keer in de 
maand een intensieve schrijfochtend. Je 
verhaal niet bedenken, maar door je pen 
laten schrijven. Een jeugdherinnering op-
schrijven, hetzelfde verhaal nog eens maar 
dan geschreven vanuit een derde persoon 
en samenvattend afsluiten in een korte 
dichtvorm. Hierdoor kun je tot verrassende 
en nieuwe inzichten komen. De schrijfoefe-
ningen voor thuis hoeven we niet te maken, 
het mag. 

En dan ineens voel ik me niet fit. Een flinke 
keelontsteking, hoge koorts en een drama-
tisch laag energieniveau. Dit is menens. Ik 

meld me af voor de schrijfcursus en leg me 
erbij neer dat ik nu gewoon even ziek ben. 
Anderhalve week later krijg ik een kaartje 
van Yvonne, de juf. ‘Hoe is het nu met je? 
Even wat zon op je pad.’ Op de foto een bos-
pad met schaduwen van bomen en zonlicht 
dat er tussendoor schijnt. Wat mooi. En wat 
komt dit even op een goed moment. 

Licht en donker op je pad. Afwisselend 
brede, smalle, zwarte en witte strepen. Al-
les op z’n tijd. Het leven is als een streep-
jescode. De eerste 25 jaar van mijn leven is 
er alleen maar wit. Ik kan wel zoeken maar 
er zijn geen zwarte streepjes. Zelfs geen 
smal grijs lijntje. Dat is later ruimschoots 
gecompenseerd. Maar, na zwart komt altijd 
weer wit.  

Langzaam knap ik op en dan zit mijn rug 
vol rode, jeukende vlekjes, Pityriasis rosea. 
Restverschijnselen van het virus. Er moet 
blijkbaar nog wat opgeruimd worden. En 
dat kost veel energie. Een verjaardags-
weekend vol slapers, eters en gezelligheid 
zorgt voor afleiding. Soms is er energie, 
soms wat minder. De puzzel van Texel ligt 
op de tafel en af en toe schuif ik aan. Ben 
dan even helemaal in mijn eigen bubbel en 
vergeet alles om heen. Ik krijg nieuwe edel-
stenen, van binnen voelt het warmer, zach-
ter en soepeler. Het gaat weer de goede 
kant op. 

Vorige week hebben we onze slaapkamer 
opgeknapt. Er is geverfd, gesausd en ge-
sopt. Nu nog een nieuw streepjescode-
dekbedovertrek. Niet zwartwit maar vrolijk 
gestreept in alle kleuren van de regenboog.

Roelie

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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Goed om te weten!
Website voor het Expertisecentrum Syndroom  
van Sjögren van het UMCG

12-05-17, Groningen

Drie maanden geleden zijn vijf derdejaars geneeskundestudenten begonnen met 

hun bachelor project. Zij zijn de uitdaging aangegaan om in drie maanden tijd een 

volledige website uit de grond te stampen en een scriptie te schrijven. Dit is ze 

gelukt; met trots presenteren ze de gloednieuwe website van het Expertisecen-

trum Syndroom van Sjögren in Groningen: www.sjogrenexpertisecentrum.nl.

De opzet
In de afgelopen maanden hebben de 
studenten onderzoek gedaan naar 
wat er zoal op hun website te vinden 
moet zijn. Ook hebben ze meegelo-
pen met specialisten in het zieken-
huis, om meer te leren over het syn-
droom van Sjögren en het zorgtraject 
in het expertisecentrum. Daarnaast 
hebben ze uren gediscussieerd over 
hoe de website eruit moest gaan 
zien en hoe het logo eruit zou komen 
te zien. De studenten hebben hard 
gewerkt aan de website, met als 
hoofddoel het creëren van een plek 
waar geïnteresseerden betrouwbare 
informatie kunnen vinden over het 
syndroom van Sjögren en daardoor 
meer bekendheid voor het expertise-
centrum te creëren.  

Welke doelgroepen
De website is zo ingericht dat er 
voor drie doelgroepen informatie be-
schikbaar is; namelijk voor patiënten, 
professionals en voor onderzoekers. 
Er is op de website veel aandacht be-
steed aan het zorgtraject, zoals dat 
in het expertisecentrum in Gronin-
gen genoemd wordt. Het zorgtraject 
wordt in detail uitgelegd en ook de 
diagnostische onderzoeken en de 
mogelijke behandelingen komen uit-
gebreid aan bod. 

Er kunnen ook handige extra’s op de 
website gevonden worden zoals een 
verklarende woordenlijst, informatie 
over het deelnemen aan studies en 

de meest recente wetenschappelijke 
onderzoeken zijn te vinden op de 
website. 

Verder is er voor professionals infor-
matie te vinden over hoe en wanneer 
men patiënten door kan verwijzen 
naar het expertisecentrum. Daar-
naast is er ruimte gemaakt voor 
de behandelprotocollen die worden 
gebruikt en wat de huidige lopende 
klinische studies zijn waar patiënten 
over kunnen worden geïnformeerd. 

Voor wetenschappers en andere ge-
interesseerden zijn proefschriften en 
afgeronde publicaties over het syn-
droom van Sjögren netjes geordend 

op de website te vinden. Verder is er 
uiteraard een ‘Wie is wie?’ met een 
foto van elke medewerker van het ex-
pertisecentrum.

De studenten hebben veel verschil-
lende dingen geleerd de afgelopen 
drie maanden. Van hoe een afdeling 
in het ziekenhuis in elkaar zit tot het 
schrijven van patiëntinformatie en 
van het in elkaar zetten van een web-
site tot hoe een parotisbiopt wordt 
genomen. Met al deze nieuw opge-
dane kennis en vaardigheden hebben 
ze een prachtige website weten te 
maken.
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“Waar ik het over wil hebben met mijn zorgverlener”

Hulpverlener en patiënt
In een eerdere uitgave van ‘n Ogen-
blikje heb ik mij al eens voorgesteld, 
maar voor deze column wil ik mijn 
achtergrond graag nog even toelich-
ten. Ik ben 55 jaar en werk als prak-
tijkverpleegkundige inmiddels al weer 
17 jaar in een gezondheidscentrum in 
Amsterdam. Mijn belangrijkste taak is 
het begeleiden van patiënten met een 
chronische ziekte. Dat kunnen patiën-
ten zijn die met verschillende ziekte-
beelden te maken hebben, zoals sui-
kerziekte, long- of hartziekten. Maar 
het kunnen ook oudere patiënten zijn 
die meerdere aandoeningen tegelijk 
hebben en tegen verschillende pro-
blemen aanlopen. 
Daarnaast heb ik zelf al zo’n kleine 30 
jaar het syndroom van Sjögren en loop 
daarvoor bij verschillende medisch 
specialisten. Ik zit dus vanuit mijn 
werk aan de ene kant van de tafel als 
hulpverlener, maar soms ook als pati-
ent aan de andere kant van de tafel.

Wat verandert?
Als ik kijk naar de afgelopen jaren dan 
merk ik duidelijk dat aan beiden kan-
ten van de tafel veranderingen gaande 
zijn. Als hulpverlener word ik steeds 
meer geconfronteerd met de profes-
sionele wenselijkheid van zelfmanage-
ment, ‘shared desicion making’ (samen 
beslissingen nemen) en patiëntenpar-
ticpatie. Wij zijn daar als hulpverleners 
op alle fronten hard mee bezig, hoewel 
wij vaak niet goed weten hoe daar con-
crete inhoud aan te geven. 

Daarnaast word ikzelf in mijn privé-
leven, in kranten, tijdschriften en op 
het nieuws, steeds vaker geconfron-
teerd met deze ingewikkelde termen. 
Maar wat moet ik daar als patiënt nu 
eigenlijk mee? Ook krijgen wij nu toe-
gang tot ons eigen elektronische pa-
tiëntendossier en wordt ons steeds 
vaker gevraagd wat wij zelf willen?

Kortom, wij zullen als patiënt steeds 
meer betrokken worden bij het me-
disch beleid en de behandelkeuzen 
die gemaakt worden. Heel fijn alle-
maal, maar soms ook reuze moeilijk. 
Want hoe doe je dat? Hoe praat je 
met je arts of verpleegkundige? 
Soms ben je gespannen voor het be-
zoek in afwachting van uitslagen of 
berichten van je arts. Weet je even 
niet iets te zeggen als er allemaal 
moeilijke termen van de andere kant 
van de tafel komen. Belangrijk dus 
om je goed voor te bereiden voor een 
bezoek aan de arts en misschien wel 
samen met iemand naar een belang-
rijke afspraak te gaan. Twee ‘horen’ 
immers meer dan één.

Ik ben me bewust dat ik door mijn 
medische achtergrond en kennis van 
het gezondheidszorgsysteem een 
voorsprong heb op veel patiënten. 
Toch is het ook voor mij soms moei-
lijk om goed voor mezelf op te komen 
tijdens een consult bij de arts. Het is 
immers niet altijd even makkelijk om 
je verhaal goed te vertellen en pre-

cies over te brengen wat je wilt en 
waar je tegenaan loopt. Soms heeft 
de arts ook geen tijd of staat niet 
open voor je verhaal. Daarom wil ik in 
deze column vanuit mijn eigen erva-
ring wat praktische tips geven over 
hoe ik hiermee om ga.

Mijn boekje
Al lang geleden had ik de behoefte 
om mijn gedachten over mijn ge-
zondheid en wat ik allemaal mee-
maakte op te schrijven. Ik heb toen 
een mooi, vrolijk gekleurd boekje 
gekocht en daarvan mijn gezond-
heidsdagboekje gemaakt. Ik had bij 
mezelf ook opgemerkt dat als ik 
in een bepaalde periode klachten 
had, ik die nare periode weer snel 

Nieuws van de coaches 

Column Mariëtte

 Annelies Sylvia Margreet Crissan Mariëtte Pia
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vergeten was als het daarna weer 
(wat) beter met me ging. Pas na lang 
nadenken kon ik dan die vervelende 
periode weer oproepen. Ik stopte de 
slechte ervaringen weg. Als ik dan bij 
de arts zat gaf ik dus een verkeerd, 
te positief beeld, van het beloop van 
‘mijn Sjögren’. Nu gebruik ik mijn ge-
zondheidsdagboekje om zo af en toe 
mijn problemen, klachten, of vragen 
op te schrijven. 

In de loop der jaren is mijn boekje al 
goed gevuld geraakt, en gebruik ik 
het regelmatig als ik voor een nieuwe 
klacht mijn ziektegeschiedenis weer 
op een rijtje moet zetten. Of als er 
bijvoorbeeld een nieuwe arts achter 
de tafel zit die mijn ziektegeschiede-
nis niet kent. 

Voorbereiden op medische afspraak
Daarnaast gebruik ik mijn boekje ook 
altijd ter voorbereiding van een af-
spraak. Thuis ga ik dan de dag ervoor 
even zitten en schrijf kort een aantal 
punten op die voor mij, en mijns in-
ziens ook voor de specialist (of huis-
arts) belangrijk zijn:
-  Hoe was de afgelopen periode, wat 

waren de klachten? Is er nog iets 
anders geweest met betrekking tot 
mijn gezondheid? Ben ik nog bij an-

dere specialisten geweest? Zijn er 
nog andere onderzoeken gedaan? 

-  Welke medicatie gebruik ik en heb 
ik daar last van? Wat wil ik hier-
mee? 

-  Zijn er bepaalde dingen waar ik te-
genaan loop en waar ik vragen over 
heb? 

-  Wat waren de uitslagen van bij-
voorbeeld het bloedonderzoek?

Kortom, ik maak tevoren een lijstje 
met mijn vragen en schrijf ook de 
informatie op waarvan ik denk dat 
de arts dat moet weten om een goed 
beeld te krijgen van mijn gezondheid, 
mijn klachten en wensen. 

Mijn boekje gaat dus altijd met mij 
mee naar mijn specialistenbezoek. 
Vooraf in de wachtkamer kijk ik mijn 
vragen nog even na. Tijdens het con-
sult helpt het mij ook om ruimte te 
vragen voor mijn punten, naast de 
informatie die de arts mij wil geven. 
Aan het einde van het consult kijk ik 
dan kort even of ik niet iets vergeten 
ben. Thuisgekomen neem ik dan ook 
even de tijd om op te schrijven wat 
er gezegd is en afgesproken. Is mijn 
medicatie aangepast, hoe waren de 
uitslagen, en hoe gaan we verder? 
Zo heb ik mijn eigen naslagwerk voor 

als ik het op een later moment even 
niet meer weet. 

Mijn vrolijk gekleurde gezondheids-
dagboekje geeft mij dus houvast en 
grip op ‘mijn Sjögren’ leven. Doordat 
ik alles opschrijf kan ik het ook mak-
kelijker weer loslaten en is het fijn 
om het boekje na mijn “gezondheids-
bezoeken” weer weg te leggen om er 
even niet mee bezig te hoeven zijn. 

Samenvattend: 
•  Neem een vertrouwd iemand mee 

naar een belangrijk consult.
•  Een gezondheidsdagboekje kan  

je helpen je eigen gezondheid te 
monitoren.

•  Je dagboekje kan je gebruiken  
om het consult voor te bereiden  
en achteraf de belangrijkste punten 
op te schrijven.

Wil je hier meer over lezen, dan kan 
je op onderstaande website een hulp-
middel vinden om het bezoek aan een 
zorgverlener goed voor te bereiden. 
http://www.kennispleinchronische-
zorg.nl/docs/KCZ/Voorbeeld_Indivi-
dueelZorgplan_Consultvoering.pdf 

Of je kan googlen: “waar wil ik het 
over hebben met mijn zorgverlener?”

Mijn ervaring
Annelies: “Zelfmanagement is voor mij ook dat ik precies 
weet welke medi cijnen ik slik, waarom dat is en wanneer 
het echt nodig is.”

Pia: “Zelfmanagement is voor mij ook dat ik zelf uitvind 
hoe mijn lichaam op bepaalde voeding reageert, om daar 
vervolgens slim mee om te gaan.”

Wist u dat…? 
Met betrekking tot – Zelfmanagement – Leefstijl - 
Communicatie
-  Zelfmanagement niet betekent dat u alles alleen 

hoeft te doen? Juist niet.
-  Zelfmanagement inhoudt dat u de regie houdt/

terug neemt over uw leven?
-  Een gezonde leefstijl aanhouden minder moeilijk 

is dan u misschien denkt?
-  Dat onze coaches u daarin kunnen ondersteunen 

en begeleiden?
-  De kracht van een groepscursus zit in samen 

delen, samen leren, samen lachen, samen huilen, 
samen niet alleen zijn?

-  Dat achter een botte opmerking van iemand uit 
uw omgeving vaak iets anders schuilt, zoals: be-
zorgdheid, onwetendheid, onmacht, frustratie? 

-  Duidelijk communiceren over uw ziekte kan  
helpen om meer begrip en hulp te krijgen?

-  Ook aan dit onderwerp veel aandacht wordt be-
steed in cursussen en individuele begeleiding?

Volgende keer in 
Nieuws van de coaches

•  Een column van Annelies over ‘Ziekte en werk’
•  Een mindfulness tip van Pia
•  Een ervaring over de cursus ‘Reuma uitgedaagd’
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Van alles en nog wat

Van de nieuwe penningmeester a.i. 

Als u van deze regeling gebruik wilt maken, kan ik u hel-
pen bij het opstellen van zo’n periodieke overeenkomst, 
waarvoor sinds 2015 geen notariële acte meer nodig is.
 Voor zover u over een testament beschikt of overweegt 
een testament te willen maken, geef ik u graag in over-
weging een schenking t.b.v. de NVSP daarin op te nemen.  
Over een dergelijke schenking behoeft dan ook geen erf-
belasting door u of uw erfgenamen betaald te worden. De 
bestemming van zo’n schenking behoeft niet noodzakelij-
kerwijs beperkt te blijven tot wetenschappelijk onderzoek, 
maar kan ook op uw aanwijzing aangewend worden voor 
de jaarlijkse kosten van de NVSP.
Recent mochten wij de opbrengst van een familiefeest 
als gift ontvangen. Wellicht ook een idee als u binnenkort 

Terugkijkend op onze Algemene Leden 

Vergadering (ALV) op 13 mei jl. in het 

fraaie Spoorwegmuseum in Utrecht 

hebben wij een gedenkwaardige bij-

eenkomst gehad, waarbij we op een 

gepaste manier afscheid hebben kun-

nen nemen van Nanda Lubbertsen als 

toegewijd voorzitter en nauwgezet ad 

interim penningmeester. Aan mij om 

deze laatste belangrijke bestuurstaak 

naar goed behoren over te nemen. 

Dit is geen geringe taak, omdat uit de laatste meerjarige 
prognose is gebleken, dat de NVSP op haar voorgenomen 
taken jaarlijks zo’n € 14.000 moet bij financieren uit de 
haar beschikbare reserves. Gelukkig kunnen we dat nog 
een aantal jaren volhouden, maar als vereniging zullen we 
naar extra financiële middelen op zoek moeten gaan om 
de NVSP een duurzame toekomst te verzekeren.
Schenkingen en giften

U als NVSP -lid kunt daarbij helpen. Naast uw jaarlijkse 
contributie van €25,00 blijft het voor u mogelijk meer bij 
te dragen. Als alle leden €5,00 meer zouden betalen, be-
tekent dit een extra inkomsten van ca. € 10.000,00. 

Een andere mogelijkheid voor u is om uw donatie boven 
het contributiebedrag te doen via een zgn. periodieke 
schenking.  Als u bereid bent hiervoor tenminste € 50,00 
per jaar aan de NVSP te schenken en dit voor 5 jaar wil/
kan volhouden, mag u deze donatie volledig aftrekken 
voor de Inkomstenbelasting zonder rekening te houden 
met de gebruikelijke drempel van 1% van uw onzuiver in-
komen. Dit betekent, dat afhankelijk van uw inkomen uw 
donatie voor 12 tot 40 % door de Belastingdienst meebe-
taald wordt.  

Een voorbeeld moge dat duidelijk maken, in euro’s:

 Zonder periodieke overeenkomst Met periodieke overeenkomst                                                                    

Jaarlijkse effectieve schenking € 50,00 € 56,00
Teruggave belasting bij 
Onzuiver inkomen van €35.000 €  0 € 6,00
 Uw netto schenking €50,00 € 50,00
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Telefonisch lotgenoten-
contact 
-  Sinds januari 2017 hoeft u geen extra belkos-

ten meer te betalen. We willen kijken of dit 

meer bellers gaat opleveren! 

-  Ook zouden we nog wel een vrijwilliger bij ons 

team willen. Is dat wat voor u, stuur dan een 

mailtje naar telefonischlotgenotencontact@

nvsp.nl

Dit jaar wordt de Landelijke Contact- en 
Informatiedag gehouden op zaterdag  
7 oktober!
De commissie is al druk bezig met alle 
voorbereidingen en als u de datum al-
vast noteert in uw agenda…
Het wordt weer een afwisselende en 
boeiende dag!

3333

Van alles en nog wat

Oproep
Vindt u het interessant en leuk om mee te 
denken over ons magazine ’n Ogenblikje? 
Meld u zich dan aan bij onze  
eindredacteur: eindredacteur@nvsp.nl

zoiets te vieren heeft. Ik hoop u hiermee een aantal mo-
gelijkheden aangegeven te hebben waarmee u de NVSP 
financieel kunt helpen en van bijkomende belastingvoor-
delen kunt profiteren.

In de afgelopen periode mochten wij de volgende giften 
ontvangen:
3-12-2016         JMJ € 25,00
18-12-2016        WM € 100,00
19-12-2016        C de G € 40,00
21-12-2016        J.I.M.A € 350,00
22-12-2016        J.T.J € 25,00     
9-01-2017        J.W.N € 15.000,00  
(legaat, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek)
18-01-2017        T.J.K € 50,00   
27-02-2017        M.E.L € 25,00
13-03-2017        R.A.W € 2.500,00 (legaat)
15-03-2017        E.T.K €  500,00 
(periodieke gift)
20-03-2017        P.C.L € 50,00
3-05-2017        A.B.G € 250,00 
(periodieke gift)
8-05-2017        P.H.M.D € 900,00 
(cadeau familiefeest)

Kwartaalcontributie van € 6,25
Datum van afschrijving (omstreeks)
25-07-2017      3e kwartaal 
25-10-2017      4e kwartaal
Bij nieuwe leden kan het voorkomen dat er 
twee kwartalen nagenoeg gelijktijdig worden 
afgeschreven, als zij in de loop van 2017 lid zijn 
geworden. 

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging
Nogmaals willen wij u eraan herinneren dat enkele 
zorgverzekeraars in hun aanvullend pakket een 
regeling hebben, waarbij zij de contributie van een 
patiëntenvereniging vergoeden. U dient daarvoor 
een declaratie bij uw zorgverzekering in te dienen. 
Kijk uw polis dus goed na of informeer bij uw 
zorgverzekeraar of uw lidmaatschap van de NVSP 
voor vergoeding in aanmerking komt. De NVSP 
is lid van Ieder(in) (voorheen CG-raad) en de NPF 
(voorheen (NPCF). 

Uw penningmeester a.i.
Ad Bracco Gartner
penningmeester@nvsp.nl
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Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte 

Bestrijd armoede en uitsluiting
17 mei 2017

De inkomenspositie van mensen met een beperking is 
de afgelopen vijf jaar fors verslechterd. Dit is een con-
clusie uit het jaarrapport over Armoede in Nederland 
van het College voor de Rechten van de Mens. Ieder(in) 
steunt de oproep van het College om een nationaal pro-
gramma op te stellen voor de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, waarin wordt samengewerkt met 
mensen in armoede.

Het aantal huishoudens dat langdurig onder de lage-inko-
mensgrens moest rondkomen nam in 2015 toe van 27.000 
tot 221.000. Dat is een op de elf huishoudens. Voor een 
groot deel van mensen met een beperking is dit de dage-
lijkse realiteit.

Grote winst is mogelijk
De toegang tot wonen, werken en meedoen in de maat-
schappij is voor mensen met een beperking vaak niet van-
zelfsprekend. Er is grote winst te behalen als de overheid 
inzet op een integrale aanpak door niet alleen te kijken 
naar gezondheid maar ook naar inkomen, woonsituatie en 
toegang tot onderwijs, arbeid en vervoer.

Hoe urgent dit is blijkt ook uit de ervaringen die bij 
Ieder(in) worden gemeld.  
Harry Haddering: “De arbeidsmarkt is nauwelijks toe-
gankelijk voor mensen met een beperking. Ik werd ooit 
aangenomen bij een callcenter. Ik moest werken op de 
twaalfde verdieping, terwijl het aangepaste toilet zich op 
de begane grond bevond. Hierdoor was ik mijn hele pauze 
kwijt door alleen maar naar de wc te gaan. Ik ben daar na 
twee dagen gestopt.”
Christine Gevers: “De woningbouwvereniging bood mij een 
woning aan. Die moest wel aangepast worden voor mijn 
rolstoel. Eigen bijdragen voor die aanpassingen kan ik niet 
opbrengen. Ik heb geen financiële buffer, mijn familie ook 
niet. De woning ging aan mij voorbij.’

Stapeling zorgkosten
Het rapport toont ook dat voor chronisch zieken en men-
sen met een beperking de zorgkosten de afgelopen vijf 
jaar zijn verdubbeld door een opeenstapeling van zorgkos-
ten. Voor deze groep geldt daarnaast dat het vinden van 
betaalbare en geschikte woningen moeilijk is. Het aantal 
mensen met een betalings- of huurachterstand stijgt.

advertentie

 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.
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Wat moet u doen? Koop 1 product, bewaar de 
aankoopbon, vul uw gegevens in bij de kortingscoupon 

en knip deze uit. Stop deze coupon samen met het 
originele aankoopbewijs in een voldoende gefrankeerde 

envelop en stuur dit naar: Caresse Cosmetics BV
Wagenweg 250 - 2012 NP Haarlem (NL)

...Xtra
[ bioXtra bootst bovendien de 

beschermende werking van het 

speeksel na en helpt zo de hele 

mond gezond te houden ]

DE COMPLETE REMEDIE TEGEN DROGE MOND

* Adviesprijs

 bioXtra Mondgel
° Snelle langdurige, doeltreffende

bevochtiging van de droge mond

° Drievoudige enzymwerking

° Onmiddellijke verlichting van 

 irritaties en/of branderig gevoel 

 in de mond

° Ook zeer geschikt voor de nacht

bioXtra MondgelbioXtra Mondgel
° Snelle langdurige, doeltreffende

bevochtiging van de droge mond

° Drievoudige enzymwerking

° Onmiddellijke verlichting van 

 irritaties en/of branderig gevoel 

 in de mond

° Ook zeer geschikt voor de nacht

 bioXtra Milde Tandpasta
° Zachte, laagschuimende

tandpasta met fluoride en Xylitol

° Drievoudige enzymwerking

° Helpt het ontstaan van aften

te verminderen

bioXtra Milde TandpastabioXtra Milde Tandpasta
° Zachte, laagschuimende

tandpasta met fluoride en Xylitol

° Drievoudige enzymwerking

° Helpt het ontstaan van aften

te verminderen

 bioXtra Ultra Milde
Mondspoeling

° Beschermt en verfrist de droge 

en gevoelige mond

° Drievoudige enzymwerking

° Versterkt de natuurlijke werking

van speekselvorming

° Helpt bij het verminderen van

tandplak en ontstoken tandvlees

° Alcoholvrij en gezoet met Xylitol 

° Verlengt de werking van bioXtra 

tandpasta

MondspoelingMondspoeling
° Beschermt en verfrist de droge 

en gevoelige mond

° Drievoudige enzymwerking

° Versterkt de natuurlijke werking

van speekselvorming

° Helpt bij het verminderen van

tandplak en ontstoken tandvlees

€�8,45 *

 bioXtra Gel Mondspray
° Snelle en doeltreffende

bevochtiging van de droge mond

° Drievoudige enzymwerking

° Onmiddellijke verlichting van

irritaties en/of branderig gevoel

in de mond

° Handig voor overdag, gemakkelijk

tussendoor te gebruiken

€�8,45 *

€�7,95 *

€�6,95 *
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Bij aankoop van 1 product bioXtra ontvangt
u € 4,- retour op uw bankrekening *

bewezen werking - medisch hulpmiddel klasse IIA
www.bioxtra.info
verkrijgbaar bij uw aphotheek

DROGE MOND?
bioXtra hydrateert direct en beschermt langdurig

adres

bioXtra kan gelĳ ktĳ dig met (uw) medicatie voor het syndroom van Sjögren worden gebruikt.

advertentie


