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Redactioneel

Afscheid en nieuw begin
Het is nu augustus 2017. Binnen de NVSP gebeurt 
weer van alles. 
Het vorige nummer stond in het teken van afscheid 
en een nieuw begin. Nanda Lubbertsen die wegens 
gezondheidsredenen moest stoppen, en het aan-
treden van haar opvolgster, Annemiek Heemskerk. 
In haar eerste Van de voorzitter vertelt Annemiek 
over haar ervaringen. 

Dr. Ronald Hené is vorig jaar gestopt als medisch 
adviseur. Ter gelegenheid van zijn afscheid hebben 
we hem opgezocht. Het verhaal en de foto’s kunt u 
vinden op blz. 15.

Facebook en website
Er is al enige tijd een Facebook- en websitegroep 
met Dennis Feijtel, Pia Harrevelt en Joyce Koele-
wijn-Tukker als beheerders, en met Wilma de Roo 
als moderator. Zij plaatsen berichten op de website 
en op de Facebookpagina, waar mensen dan weer 
op kunnen reageren. Aan de Facebookpagina is 
sinds kort een besloten groep gekoppeld. In ‘Van 
alles en nog wat’ kunt u lezen wat daar zoal ge-
beurt. Het blijkt dat er een flink aantal leden actief 
is en graag ervaringen wil uitwisselen. Wat daarbij 
erg fijn is: het heeft ons ook al een aantal nieuwe 
leden opgeleverd. En dat is natuurlijk belangrijk. 
Als we meer leden hebben, krijgen we meer subsi-
die om te doen wat nodig is binnen een patiënten-
vereniging. 

We kijken ook naar welke mensen tegenwoordig 
lid willen worden. Wat zoekt een Sjögrenpatiënt 
in een vereniging? En kunnen wij dat ook bieden? 
Om daarachter te komen kunnen we bovenstaande 
middelen ook gebruiken, door oproepen te plaat-
sen en vragen te stellen. Wilt u meer weten, ga dan 
snel naar bovengenoemde rubriek op Facebook 
(www.facebook.com/www.nvsp.nl).

Lotgenotencontact 
Op Facebook vindt ook lotgenotencontact plaats. 
Men wisselt ervaringen uit en geeft elkaar tips.
Maar dat hoeft natuurlijk niet alleen op internet. 
Tips en vragen kunt u ook altijd naar mij sturen, 
dan worden ze geplaatst in ’n Ogenblikje. Dit wordt 

ook in dit nummer gedaan, zie maar de ervaring en 
oproep van Alma Sierveld over pericarditis, en de 
vraag om contact in ‘Van alles en nog wat’.  
Maar natuurlijk bestaat die mogelijkheid ook tij-
dens onze regiobijeenkomsten. Daar ontmoet je 
mensen, je luistert vaak naar een interessante 
inleiding, en je kunt er daarna met elkaar over pra-
ten. En we hebben natuurlijk ook altijd nog ons te-
lefoonnummer voor lotgenotencontact. De verdere 
gegevens kunt u vinden in het colofon, blz. 35.

Informatievoorziening
Patiënten zijn vaak op zoek naar informatie. En te-
genwoordig kijkt men dan al gauw op internet, daar 
kun je van alles vinden. Maar in haar promotieon-
derzoek is Kontantina Delli er ook achter gekomen 
dat lang niet alle informatie betrouwbaar is (zie 
blz. 23). Belangrijk is dus dat ook wij informatie 
blijven geven, tijdens bijeenkomsten, in artikelen 
en brochures, en op de website. 

Belangenbehartiging
Belangenbehartiging is een ander aspect dat be-
langrijk is binnen de patiëntenvereniging. Vaak 
houdt Johan Mooi ons op de hoogte wat er al dan 
niet bereikt wordt, bijvoorbeeld op het gebied van 
vergoeding van pilocarpine, tandarts- en kaak-
chirurgische ingrepen en andere medicijnen. Er 
worden veel vragen aan hem gesteld. Ook krijgt hij 
vragen over de wetgeving rond arbeid en ziekte. 
Wat gebeurt er allemaal als je ziek wordt en waar 
moet je op letten? Deel 1 van dit tweeluik ziet u in 
dit nummer. Hier wordt ook aandacht aan besteed 
in ‘Nieuws van de coaches’. Een mooie samenwer-
king!

Interessant
Het volgende nummer staat in het teken van de 
Landelijke Contact- en Informatiedag, de uitnodi-
ging hiervoor vindt u bijgesloten. Naast allerlei as-
pecten van ons syndroom, wordt er ook aandacht 
besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Niet al-
leen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. 
Het wordt vast weer een mooie dag!

Mascha Oosterbaan, eindredacteur
eindredacteur@nvsp.nl
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Hippocrates, vader van de Westerse geneeskunde en grondlegger van de eed van 

Hippocrates, schreef 2500 jaar geleden: alle ziekten beginnen in de darm. 

Regioverslag Noord-Holland

Indringers aanvallen  
en verwijderen
Onderstaande tekst is een ingekorte bewerking van de lezing over darmgezondheid bij auto-immuunziek-

ten gehouden op 28 maart door Anke Gooskens, natuurdiëtiste* te Haarlem. Zij sprak op de regionale  

bijeenkomst van de NVSP in het VU medisch centrum te Amsterdam.

Anneke Abma opent de middag

Hier heeft hij een punt: tachtig procent van de immuno-
logische afweerreacties in het lichaam vinden plaats in 
de 400 m2 darmslijmvlies. Dit slijmvlies van een cel dik, 
verzorgt de barrière tussen het externe milieu in de darm 
- met de daarin aanwezige ziekmakende bacteriën, gisten, 
schimmels, parasieten en gifstoffen - en het interne mi-
lieu van de bloedbaan. Aantasting van het darmslijmvlies 
heeft tot gevolg dat het (voedings)moleculen doorlaat 
die voor het immuunsysteem vreemd zijn en dus een im-
muniteitsreactie uitlokken. Eerst in het darmslijmvlies en 
vervolgens elders in het lichaam.

Een lesje immuniteit
Het doel van het immuunsysteem is indringers aanvallen 
en verwijderen. Het immuunsysteem omvat een 
aangeboren en een verworven afweer. De verworven 
afweer bestaat uit B- en T-lymfocyten (leukocyten) die 
worden aangemaakt in het beenmerg en vervolgens 
worden ‘geschoold’ in de milt en de thymus (zwezerik). 
De scholing bestaat uit het leren onderscheid te maken 
tussen wat lichaamseigen en wat lichaamsvreemd is. De 
B- en T-lymfocyten verplaatsen zich via bloed en lymfe 
naar de weefsels waar behoefte is aan verdediging. Door 
de aanmaak van antistoffen (globulines) schakelen de 
B-leukocyten ziekteverwekkers en lichaamsvreemde 
stoffen uit. De T-leukocyten hebben de capaciteit om 
geïnfecteerde cellen en ook kankercellen te vernietigen. 

Het darmslijmvlies zit volgepakt met deze B- en 
T-lymfocyten. Daarnaast biedt het een thuis aan 
anderhalve kilo gunstige darmbacteriën die het 
darmslijmvlies voeden, natuurlijk antibiotica produceren 
en van groot belang zijn voor een gezond ‘bodemleven’ 
in de darm. Het maagzuur is van groot belang om 
schadelijke micro-organismen die via de voeding 
binnengekomen, te doden. 

Voor meer informatie over immuniteit zie ‘n Ogenblikje  
nr. 117, maart 2016, blz. 6

Natuurdiëtisten volgen de volgende gedachtengang
Het immuunsysteem in de darm, het zogenaamde Gut 
Associated Lymphoid Tissue (GALT), is van invloed op de 
slijmvliezen elders in het lichaam. Dit systeem van slijm-
vliezen in het lichaam heet het het Mucosal Associated 
Lymphoid Tissue (MALT). Voor goed functionerende slijm-
vliezen is een goed functionerende GALT nodig. Hiervoor 
is een intact darmslijmvlies én een uitgebalanceerde 
darmflora essentieel.

Factoren die een intact darmslijmvlies ondermijnen 
zijn: 
-  gluten: een groep van eiwitten die voorkomt in tarwe, 

spelt, gerst en rogge
- stress
- darminfecties door parasieten, schimmels of gisten
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Bij auto-immuunziekten, dus ook bij het syndroom van  
Sjögren, blijken darmslijmvlies én darmflora vaak aange-
tast. Gevolg is een hyperpermeabel darmslijmvlies, popu-
lair gezegd een leaky gut. Hierdoor kunnen ongewenste, 
te grote voedingsmoleculen tussen de darmslijmvliescel-
len doorglippen. Met als gevolg dat het immuunsysteem 
door middel van IgG-antistoffen (type 1-4) reageert op 
deze voedingseiwitten. De antigeen-antilichaamcom-
plexen die hierbij worden gevormd kunnen elders in het 
lichaam neerslaan en ontstekingsreacties veroorzaken. 

Vanuit ons gedachtengoed geven we de volgende 
adviezen
-   Verwijder voedingsmiddelen waar men intolerant 
voor is. Bij een intolerantie voor gluten schrap dan 
de granen tarwe, spelt, rogge, kamut, haver en gerst 
en producten waar dit in is verwerkt uit het menu. 
Glutenvrije alternatieven zijn: boekweit, quinoa, rijst, 
mais, aardappelmeel en gierst. Ook koemelk, kippenei, 
soja en pinda geven vaak intoleranties.

-   Varieer met voedingsmiddelen en breng seizoenpauzes 
aan. Allergieën ontstaan ook doordat we veel 
voedingsmiddelen alle dagen van het jaar eten.

-   Eet veel verse groenten in alle kleuren. Gestoomd 
en met mate rauw. Eet regelmatig kool (broccoli, 
bloemkool etc.), worteltjes, selderij, pompoen en 
groene bladgroenten. Eet gefermenteerde groenten 
(bevatten probiotica d.w.z. goede bacteriën voor de 
darm) zoals zuurkool, kefir en augurken. Groenten die 
veel prebiotica, voedsel voor de probiotica, bevatten 
zijn o.a. artisjok, banaan, ui, asperge, prei, aardpeer en 
schorseneer.

-   Gebruik regelmatig fruit en peulvruchten

-  medicijnen zoals antibiotica, chemotherapeutica, 
NSAID’s (zoals ibuprofen, aspirine)

- chemicaliën in voeding en milieu 
- alcohol(misbruik)

Factoren die een uitgebalanceerde darmflora  
ondermijnen zijn: 
- darminfecties en langdurige diarree 
- chronische darmwandontstekingen 
-  medicijnen zoals antibiotica, NSAID’s, maagzuur-

remmers, anticonceptiva en chemotherapeutica, cor-
tisonpreparaten, laxeermiddelen als darmvoorbereiding 
voor het verrichten van een darmscopie. Advies: neem 
na een antibioticakuur, liever nog tijdens, altijd een goe-
de probioticum als aanvulling op de darmbacteriën die 
worden geëlimineerd.

Factoren die een intact darmslijmvlies bevorderen zijn: 
- vezels uit groenten, fruit en peulvruchten
- het aminozuur glutamine
- zink: een belangrijk mineraal voor het immuunsysteem
- laurinezuur en caprylzuur: voeden het darmslijmvlies
- vitamine A en D
- omega 3-vetzuren: werken ontstekingen tegen
-  vitamine B12: onder andere belangrijk voor de werking 

van het afweersysteem

Factoren die een uitgebalanceerde darmflora  
bevorderen zijn: 
-  een natuurlijke bevalling waarbij de babydarm wordt  

geënt met gunstige bacteriën
- langdurige borstvoeding: dit zorgt voor betere darmflora
-  een voeding met voldoende vezels uit groente, fruit en 

peulvruchten
-  voedingsmiddelen die lactobacillen en bifidobacteriën 

bevatten: de gefermenteerde voedingsmiddelen

Anke Gooskens

Levendige gesprekken

Er zijn veel mensen!
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-   Vermijd suiker(houdende) voedingsmiddelen en wit-
meelproducten. Deze bevorderen de groei van ziekma-
kende bacteriën en schimmels.

-   Eet zo veel mogelijk natuurlijk en onbewerkt voedsel.

-   Gebruik zelfbereide botten/graten (kippen)bouillon: 
bevat o.a. glutamine, nodig voor de opbouw van het 
slijmvlies. 

-   Kokosolie (laurinezuur en caprylzuur) en olijfolie

-   Vette vis zoals zalm, makreel, haring en sardines 
bevatten omega 3-vetzuren. Dit vetzuur werkt 
ontstekingsremmend.

-   Gebruik producten van dieren (vlees, kip, vis, eieren, 
boter, zuivel) die met gras zijn gevoed. Deze producten 
bevatten vitamine B12, ijzer, omega 6-vetzuren en zink.

-   Vermijd mais- en zonnebloemolie. De omega 6-vet-
zuren bevorderen ontstekingen 

-   Gemberwortel: stimuleert verteringsenzym-, gal-, 
maagzuurproductie. Drink het tijdens het eten.

-   Aloë Vera: repareert het darmslijmvlies, verzachtend

-   Geelwortel (koenjit/kurkuma): gaat ontsteking tegen

-   Munt: ondersteunt vertering

-   Kauw voeding goed en slik pas door als het vloeibaar is 

-   Pompoenpitten: gaan parasietengroei tegen, bevat  
B-vitamines, zink, selenium, magnesium (aanmaak  
verteringsenzymen, nodig voor darmherstel).

Zie voor meer informatie www.natuurdietisten.nl

*Als natuurgeneeskundig therapeut en natuurdiëtist 
houdt Anke zich  bezig met de ondersteuning van het 
zelfgenezend vermogen van het lichaam met behulp van 
voedingsadvies, reiniging, natuurgeneeskunde, massage 
en lichaamsbewustzijn.

Anneke Abma en Anke Gooskens
 

Bedankt Anke!

Greet Valster geeft de bezoekers weer uitleg bij de infotafel
 

Een aandachtig publiek
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FENOMEEN VAN RAYNAUD 
Mevrouw drs. M.A.E. de Kanter, reumatoloog

Wat is Raynaud?
Onder invloed van een beetje kou worden de vingers 
bloedleeg. Dit gebeurt vaak zomaar zonder enige reden. 
De duur kan variëren. Het eindigt met een periode met 
soms pijn waarin de bloedcirculatie zich weer herstelt. 
Het treedt aanvalsgewijs op, er ontstaat een scherp 
begrensde verkleuring in twee of drie fasen aan de vin-
gers. Eerst wit, gevolgd door blauw en rood. De aanval 
kan tot maximaal een uur duren. De ziekte werd halver-
wege de negentiende eeuw ontdekt door Maurice Ray-
naud. Pas later werd door Hutchinton beschreven dat 
het fenomeen van Raynaud een uiting is van meerdere 
onderliggende oorzaken. Het is een veelvoorkomend 
verschijnsel. Drie tot vijf procent van de totale bevol-
king heeft het. Bij mensen met Sjögren komt het voor 
bij dertien tot dertig procent.
Soms geeft het aanleiding om aan een overlap van ziek-
tes te denken.

Andere ziektebeelden met verkleuring zijn: 
• Wintertenen, rood en pijnlijk.
• Erytromelalgie: warm, rood en pijnlijk bij warmte. 
•  Acrocyanose: blauwe verkleuring van de topjes van de 

vingers, neus, oren en tenen. 
•  Livedo reticularis: netvormige verkleuring van de benen.

Onderliggende mechanismen bij Raynaud zijn extreme 
afwijkingen aan de bloedvaten en veranderde stolling. 
Daardoor kan een soort kortsluitingen in de vaten of 
stroperigheid of hyperviscositeit ontstaan. Meespelende 
factoren zijn een extreme respons op kou, de mate van 
vernauwing en het aantal betrokken bloedvaten.

Waardoor komt het?
Er is een onderscheid te maken in de onschuldige 
meestal familiaire vorm die vooral bij jongere vrouwen 
optreedt tussen de vijftien en dertig jaar. Daarvan is 

tachtig tot negentig procent onschuldig.
De andere vorm wordt veroorzaakt door onderliggende 
oorzaken. Die kunnen weer onderverdeeld worden in im-
muun gemedieerd (met als aanleiding of onderliggende 
oorzaak een auto-immuunziekte), werkgerelateerd en 
door medicatie.
•  door immuunziektes die bindweefsel, spieren en klie-

ren aandoen zoals: sclerodermie, systemische lupus 
erytomatosis, Sjögren, vasculitis en reumatische ar-
tritis. 

•  werk gerelateerd door: werken met trilboor, 
veelvoudige langdurig blootstellen aan koude en 
blootstelling aan polyvinylchloride (halogeen).

•  door medicatie: tegen migraine, cytostatica, bepaalde 
bètablokkers en cocaïne.

•  soms ook bij extreem afvallen en mager worden zoals 
anorexia nervosa.

•  door stress: meer spanningen kunnen meer klachten 
geven.

Welke onderzoeken kunnen gedaan worden?
Er kan een capillairmicroscopie (zie verderop voor uitleg) 
gedaan worden en natuurlijk specifiek bloedonderzoek 
naar de antistoffen bij sclerodermie. Als beide onder-
zoeken normaal zijn is er vrijwel zeker sprake van een 
onschuldige Raynaud. Als bloed- en nagelriemonderzoek 
afwijkend zijn is er tachtig procent kans op sclerodermie. 
Het sclerodermie patroon heeft uitgezette, afwijkende 
vaatjes, bloedingen en soms helemaal geen vaatjes. 
Bij mensen waarvan je denkt dat er sprake is van een 
onschuldig Raynaudfenomeen werd voorheen binnen 
twee tot vijf jaar bij dertien tot vijfendertig procent van 
de gevallen toch een onderliggende oorzaak gevon-
den. Om die oorzaken te vinden, wordt nu in een vroeg 
stadium het specifieke bloedonderzoek en nagelriem-
onderzoek gedaan. Hierdoor is dat percentage enorm 
gedaald. 
 
Resultaten onderzoek
Vorig jaar is er een onderzoek bij honderdzesendertig 
personen met Sjögren gedaan door Hector Corominas. 

Regioverslag Noord-Brabant en Limburg

Kan het behandeld 
worden? 
Het fenomeen van Raynaud en Sclerodermie: twee onderwerpen die al lang 

op de wensenlijst voor een regiobijeenkomst staan. Drie specialisten van de 

afdeling Reumatologie van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg 

hebben op 9 maart jl. een presentatie gehouden over combinaties van ziekten 

die bij Sjögren kunnen voorkomen. 

��
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Bij eenenveertig procent was alles normaal. Zevenentwin-
tig procent had geen specifieke afwijkingen. 
Bij Sjögrenpatiënten met Raynaud werden meer uitge-
zette vaten aangetoond. 
Tien procent van alle Raynaudpatiënten had afwijkingen 
die passen bij sclerodermie. Het feit dat er afwijkingen 
zijn betekent niet per se dat deze mensen sclerodermie 
hebben of krijgen. 
Indien naast een afwijkende nagelriemcapillairmicrosco-
pie ook specifieke antistoffen (anticentromeren  en SCI-
70) voor sclerodermie aan getoond zijn is de kans groter 
op het hebben van sclerodermie.

Hoe kan het fenomeen van Raynaud behandeld worden?
Uitlokkende factoren zo mogelijk beperken/vermijden. 
Leefstijlmaatregelen:
•  Koude vermijden. Zelfs koud bestek of een open koel-

kast kunnen al een reactie opwekken.
•  Niet roken.
•  Voordat je koud wordt zorgen 

voor voldoende kleding in 
laagjes. Vooral ook het hoofd 
goed bedekken. 

•  Aangepaste handschoe-
nen met zilverdraadjes 
of voorverwarmde hand-
schoenen.

•  Medicamenteuze behande-
ling met bloedvatverwijders 
zoals nifedipine of tavonin. De 

bijwerkingen, onder andere hoofdpijn en oedeem, kun-
nen erg hinderlijk zijn.

•  Vroeger werd weleens sympathectomie gedaan. Hierbij 
wordt de zenuwbaan doorgesneden. Nu gebeurt dit nog 
sporadisch.

Conclusies:
Het fenomeen van Raynaud komt veel voor. Gelukkig 
meestal met onschuldig beloop. Het is een uitdaging om 
de onderliggende ziektes te herkennen. Dit kan door on-
derzoek. Als therapie is warm houden vaak voldoende.

NAGELRIEMCAPILLAIRMICROSCOPIE 
Mevrouw E. van Gorp, verpleegkundig reumaconsulente 
met de specialisatie systeemziekten

Jammer genoeg lukt het niet een demonstratie te geven 
van het onderzoek, doordat de techniek niet meewerkt.  
In plaats daarvan is deze uitleg gegeven.

Bij een nagelriemonderzoek worden de haarvaatjes (capil-
lairen) van de nagelriem in beeld gebracht met nagelriem-
microscoop. Het nagelriemonderzoek wordt uitgevoerd bij 
mensen met klachten van Raynaud. Dit verschijnsel ken-
merkt zich door koude handen met een rood-wit-blauwe 
verkleuring. De klachten zijn erg vervelend, maar in de 
meeste gevallen onschuldig. Soms worden de klachten 
verklaard door een onderliggende ziekte. Het onderzoek 
draagt vooral bij aan de diagnosestelling sclerodermie. 

Heleen Nijland praat met een bezoekster

123‘n Ogenblikje
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In de ruimte waar het onderzoek uitgevoerd wordt is het 
licht wat gedimd, hierdoor zijn de beelden beter te zien. 
Allereerst legt de patiënt de handen plat op het werkblad. 
Er wordt olie op de nagelriemen aangebracht. Vervol-
gens wordt met de nagelriemmicroscoop (werkt als een 
vergrootglas) de nagelriem op een computer in beeld 
gebracht. Van deze beelden worden foto’s gemaakt, zodat 
deze op een later moment beoordeeld kunnen worden. 
Deze procedure wordt bij iedere vinger herhaald, behalve 
bij de duim. 

Bij een primaire Raynaud, zonder aanwijzingen voor de 
ziekte sclerodermie, ziet men over het algemeen dunne, 
haarvaten zonder bloedingen. Bij het ziektebeeld sclero-
dermie kan men vergrote haarvaatjes zien die heel kwets-
baar zijn. Op een bepaald moment zal zo’n haarvaatje ka-
potgaan en daardoor zijn er dan bloedingen te zien in het 
nagelbed. Soms ziet men in een bepaald gebied zelfs dat 
er veel minder haarvaatjes aanwezig zijn omdat er al veel 
haarvaatjes verloren zijn gegaan.

SCLERODERMIE
Dr. H.L.M. Brus, reumatoloog

Sclerodermie kan in allerlei combinaties met andere im-
muunziekten voorkomen. Het bindweefsel wordt hard en 
stug. De huid trekt strak, dit is vooral te zien rondom de 
mond en in het gezicht. Het kan een deuk in het voor-
hoofd geven. Ook kan de huid van het been straktrekken 
en stug worden. 

Er zijn twee vormen (zie plaatje)
Een op de drieduizend mensen heeft de lokale of gelimi-
teerde sclerodermie, dit is de meest gunstige vorm. Een 
op de 10.000 mensen heeft systemische sclerodermie. Dit 
is de ernstige vorm die het hele lichaam kan aantasten. 
Sclerodermie is de belangrijkste ziekte waarvoor naast 
andere onderzoeken de nagelriemcapillairoscopie wordt 
gebruikt om bij mensen met Raynaud snel sclerodermie te 
kunnen vinden. De gelimiteerde cutane vorm van systemi-
sche sclerose werd vroeger onder de naam Crest gekend. 
Crest is nog een ezelsbruggetje voor de verschijnselen, 
maar dekt de lading niet helemaal.
Ook kan een myositis, ontsteking van de spieren of ge-
wrichtsontsteking ontstaan, maar soms ook long- en nier-
problemen.
De diffuse cutane vorm van systemische sclerodermie 
geeft deze verschijnselen eveneens, maar nu kunnen de 
organen in het hele lichaam meedoen. Het is bovendien 
ernstiger vooral als longen, hart en nieren aangetast 
worden.
-  Bij longfibrose is op de foto een soort sneeuwlaag te 

zien. Een duidelijker beeld geeft de CT-scan. Daarbij is 
de verbindweefseling van de longen duidelijk zichtbaar. 
Door de verbindweefseling wordt de druk in de bloed-
vaten van de longen te hoog. Het geeft een verhoogde 
druk in de longslagader. Er zijn medicijnen die zorgen 
dat de mensen minder last hebben bij inspanning.

-  Nierproblemen in de vorm van een langzame of snelle 
achteruitgang. 
De functie van de nieren kan verminderen door een 
verbindweefseling en ontsteking dit is een soort verste-
ningsproces. Captopril is een middel om de achteruit-
gang van de nierfunctie tegen te houden.

-  Myocarditis, een ontsteking van het hart kan ook voor-
komen. 
Voor de prognose is een vroege diagnose en behande-
ling van hart, long en nierproblemen essentieel.

Een regelmatige controle van longen, nieren en bloeddruk 
zijn van groot belang. Van de longen worden foto’s of CT-
scans gemaakt. De druk in de longader kan met katheteri-
satie gemeten worden.
Van het hart worden echo’s gemaakt. Voor de nieren zijn 
laboratorium onderzoeken vereist.

Behandeling 
-  Bij huidproblemen: medicijnen zoals rituximab, metho-

trexaat en cyclofosfamide om ontstekingen te onder-
drukken en biologicals om de weerstand te reguleren.

- Bij longfibrose: cyclofosfamide. 
- Bij pulmonale hypertensie: bosentan. 
-  Bij Raynaud en zweertjes vingers: calciumblokkers, 

iloprost of bosentan.
- Bij nierproblemen: captopril. 

Tot slot
Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers vol lof over deze 
avond waren De informatie was duidelijke, uitgebreid en 
boeiend. De deskundigen werden bedankt.

April 2017.

Margreet Vos en Heleen Nijland 

Regioverslag Noord-Brabant en Limburg

De twee vormen van sclerodermie
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Kwijt
Het hele huis heb ik ondersteboven gehaald, 
maar ik kan hem niet vinden!

Een van de grootste nadelen van verhuizen is 
dat je nog maandenlang van alles kwijt bent.
Natuurlijk is het heerlijk als je hulp krijgt bij 
het uitpakken van al die torenhoge stapels 
verhuisdozen. Maar het nadeel is dat zowel 
verhuizers als vrienden je spullen wegleggen 
op plekken waar je dat zelf nooit zou hebben 
gedaan.
En dus grijp je voortdurend mis, ben je 
voortdurend op zoek, vind je voortdurend 
dingen terug op de meest onverwachte 
plekken. Een schilderij in een la, je strijkijzer 
in de garage, je schoenen in het wandmeubel. 
Je bént al zo hondsmoe van de verhuizing 
zelf, en nu moet je ook nog je laatste restje 
energie gebruiken om je theelepeltjes, je 
telefoon en je tandpasta terug te vinden.
De dagelijkse dingen dus, je kunt er niet 
buiten.

Naar de níet dagelijkse dingen zoek ik niet 
eens. De ervaring wijst uit dat alles vroeg of 
laat wel opduikt, dus daar ga ik geen energie 
in steken. 
Mascara? Komt wel. Dat leuke vaasje voor op 
de salontafel? Komt wel. Die dierbare oude 
familiefoto? Komt wel.

Maar mijn afstandsbediening voor de tv in 
de slaapkamer ga ik na een paar dagen toch 
wel erg missen. Vroeger kon je de tv ook 
nog gewoon met de hand bedienen, maar 
nu schitteren al die handige knopjes door 
afwezigheid. Bovendien vind ik het heerlijk, 
juist nu ik door de verhuizing zo doodmoe 
ben en zoveel rugpijn heb, om vanuit mijn 
elektrisch verstelbare bed lui tv te kijken.

Na een paar dagen ga ik dus toch maar eens 
zoeken. In de badkamer, in de koelkast, op 

balkon - want op de plekken waar je de  
dingen verwacht liggen ze juist nooit.

Ook neem ik me voor om er een column over 
te schrijven. Dat doe ik vaak bij dit soort 
mini-leed. Als ik er van het begin af aan met 
mijn columnblik naar kijk, wordt het minder 
erg - leuk zelfs!
Ik verheug me al op de clou: het moment 
waarop ik net een nieuwe afstandsbediening 
heb gekocht en prompt de oude terugvindt. 
Want zo gaan die dingen…

Maar voorlopig blijf ik hopen. En zoeken,  
zoeken, zoeken.
Uiteindelijk ook op Google. Want na twee 
weken ben ik het zoeken zat. En wil ik 
eindelijk wel weer eens tv kijken.
Bij de goedkoopste webshop kost een nieuw 
exemplaar e 50,00. Best veel. Maar ja…

Ik bestel hem, en al na een paar dagen wordt 
hij bezorgd. En hij werkt nog ook.

Nu moet het dus gaan gebeuren. Nu zal mijn 
ouwe, trouwe exemplaar opduiken op een 
totaal onvoorspelbare plek. Of, nog leuker, 
gewoon op mijn nachtkastje. Of vlak naast de 
tv. Juist heel voorspelbaar dus. De perfecte 
clou voor mijn column ‘Kwijt’!

Maar inmiddels zijn we drie weken 
verder. En nog steeds ben ik mijn oude 
afstandsbediening kwijt. En daarmee ook de 
clou voor mijn nog niet geschreven column. 
Dus die gaat er niet komen.

Loes Gouweloos
juni 2017

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.



De eerste 75 dagen van een voorzitter

Waar heb ik mij de afgelopen maanden 
mee beziggehouden? Het is ruim twee 
maanden geleden dat de ALV akkoord 
is gegaan met de voordracht van 
het bestuur, om mij als voorzitter te 
benoemen. In maart heb ik de eerste 
bestuursvergadering in Maarssen 
bezocht. Vanaf dat moment ben ik bezig 
geweest met inlezen, vragen stellen, 
naar bijeenkomsten gaan en ga zo maar 
door. Ik wil u daar het een en ander over 
vertellen.

Bestuursvergaderingen
De eerste bestuursvergadering word ik 
overspoeld door afkortingen en begrippen 
waar ik het bestaan niet van weet. De 
andere bestuursleden leggen elke keer weer 
geduldig uit waar de afkorting voor staat en 
wat het betekent. De sfeer is heel plezierig, 
er wordt hard gewerkt, maar er is ook 
tijd voor een lach. Elke maand komen alle 
activiteiten van de NVSP aan bod: wat is 
de stand van zaken, wat moet er komende 
maand gebeuren?
Ik neem me voor dat ik meer wil weten 
van al die verschillende activiteiten 
en inmiddels ben ik bij verschillende 
bijeenkomsten of vergaderingen geweest. 

Regiobijeenkomsten
Zo heb ik twee regiobijeenkomsten bezocht: 
in Leeuwarden en in Hoogeveen. Beide 
bijeenkomsten staan in het teken van 
lotgenotencontact. Op deze manier kom 
ik in contact met verschillende mensen 
met Sjögren en hoor ik de verhalen over de 
ziekte. Voor mij essentieel, omdat ik zelf 
geen Sjögren heb en ik het van de verhalen 

van anderen moet hebben. In de loop van 
tijd wil ik bij iedere regio minstens een keer 
geweest zijn. Binnen de regio’s gebeurt 
veel.

Wetenschappelijk onderzoek
Samen met Mascha ben ik naar het UMC 
Utrecht geweest, waar een bijeenkomst was 
rondom participatie in wetenschappelijk 
onderzoek. Daar word ik geconfronteerd 
met het feit dat ik geen patiënt ben en 
dus ook niet mee kan doen met deze 
groep. De privacy van de deelnemers 
moet gewaarborgd worden en er worden 
geen buitenstaanders geduld. Wel hebben 
Mascha en ik een goed gesprek gehad 
met Nienke Nijhof die betrokken is bij 
patiëntenparticipatie in wetenschappelijk 
onderzoek binnen het UMC Utrecht.

Redactie het ‘n Ogenblikje
Ook heb ik een redactievergadering bezocht 
van ’n Ogenblikje. Leuk om kennis te maken 
met de mensen die vier keer per jaar 
verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de 
vormgeving van ons blad. 

Landelijke Contact- en Informatiedag
Inmiddels ben ik ook aangeschoven bij 
de commissie die zich bezighoudt met de 
organisatie van de Landelijke Contact- 
en Informatiedag. We hebben twee 
vergaderingen gehad. Natuurlijk zijn daar 
Mark (als coördinator) en Joyce actief, 
maar we hebben nu ook twee nieuwe leden: 
Fanny Vermeulen en Jenny Roosma. Met 
deze personen gaan we proberen er weer 
een mooie en informatieve dag van te 
maken. Alle artsen zijn aangeschreven met 

Van de voorzitter

12 123‘n Ogenblikje



13123‘n Ogenblikje

de vraag of ze een bijdrage willen leveren. 
Ik krijg veel positieve reacties binnen. In 
dit ‘n Ogenblikje staat het programma van 
de Landelijke Contact-en Informatiedag 
vermeld.

Samenwerken met andere verenigingen 
en organisaties
Samen met Nanda ben ik naar een overleg 
geweest van de RPPN. Dit is een samen-
werkingsverband tussen landelijke patiën-
tenverenigingen. Zoals het Reumafonds, 
Jeugdreuma Vereniging, FES (fibromyalgie 
en samenlevening), NVLE (Nationale Ver-
eniging voor lupus, aps, sclerodermie en 
MCTD), Stichting Bechterew in Beweging, 
Tietze Patiëntenvereniging, Osteoporose 
Vereniging, Poly-Artrose Lotgenoten, SCCH 
(is een afkorting van sterno-costo-clavi-
culaire hyperostose, een zeldzame chroni-
sche botontsteking bovenin de borstkas),m 
KAISZ (Vereniging Kinderen met een Auto-
Immuun of Auto-Inflammatoire Systeem 
Ziekte en richt zich op kinderen met een 
onder KAISZ vallende aandoening en hun 
ouders/verzorgers) en Youth-R-Well.com 
(stichting die zich inzet voor jongeren van 
16 tot 30 jaar met reuma). 

Inmiddels is er een volgend overleg 
geweest, zijn de banden met elkaar 
aangetrokken en is er gekozen voor een 
nieuwe naam: SRPN (Samenwerkende 
Reuma Patiëntenorganisaties Nederland). 
Het doel van de SRPN is het versterken en 
bundelen van krachten van de verschillende 
patiëntenorganisaties. 

In Deventer is een bijeenkomst geweest van 
Ieder(in). ieder(in) is: Netwerk voor mensen 
met een beperking of chronische ziekte. Een 
van de kerntaken van Ieder(in) is het bieden 
van ondersteuning aan aangesloten orga-
nisaties. Via de nieuwsbrieven en voorlich-
tingsbijeenkomsten worden we op de hoogte 
gehouden van actuele ontwikkelingen die 
ook voor ons van belang kunnen zijn. 

En dan verder…
Weer heel wat anders is de promotie 
van Konstatina Delli. Zij heeft in 2016 
de Sjögren Award gewonnen en is nu 
gepromoveerd aan de universiteit van 
Groningen, op de afdeling kaakchirurgie. Op 
blz. 23 kunt u hier meer over lezen. 

Het laatste waar ik het over wil hebben is 
het voornemen van het bestuur om een lan-
gere sessie bij elkaar te zijn en met elkaar 
te spreken over de toekomst van de NVSP. 
Het bestuur heeft een andere samenstel-
ling, er zijn twee nieuwe leden. Op welke 
manier gaan we om met de rol van bestuur-
der, hoe kunnen we elkaar helpen en elkaar 
scherp houden? We gaan twee dagen naar 
de Imminkhoeve, een zorghotel in Lemele. 
Jolanda van Dijk van PGOsupport leidt de 
eerste dag van deze bijeenkomst. 

U ziet het, als voorzitter van de NVSP hoef 
je je niet te vervelen. Er zijn genoeg zaken 
waar je je mee bezig kunt houden, de kunst 
is het om de goede keuzes te maken en je te 
richten op die zaken die belangrijk zijn. 

Annemiek Heemskerk, voorzitter
voorzitter@nvsp.nl 
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UIT DE STATUTEN
Maartensdijk, 10 december 1986

Bij notaris Hendrik Jacob Nagtzaam in De Bilt is vandaag 
de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten opgericht. 
De initiatiefnemers zijn de bewoners van de Koningin 
Julianalaan 90 van Maartensdijk, de heer en mevrouw 
Lissenberg. Samen met de artsen Bijlsma, Hené, Feltkamp 
en ’s-Gravenmade, waarmee zij al enige jaren informeel 
samenwerkten, hebben ze nu de vereniging opgericht. De 
heer H. Lissenberg is benoemd tot voorzitter. Naast hem 
hebben de heren A. van der Winkel, C. Wals en L.G. Eekel 
een plaats in het bestuur gekregen.

Namens alle leden en alle bestuursleden die de NVSP in 
deze dertig jaar gehad heeft, willen we je heel hartelijk 
danken voor al deze jaren waarin jij ons van advies hebt 
gediend en de Landelijke dagen met workshops, toespra-
ken en je aanwezigheid hebt verlevendigd. Het schrijven 

We zeggen gewoon: 

tot ziens!
Op de Landelijke Contact- en Informatiedag van oktober 

2016 was het de bedoeling om afscheid van dr. Hené te 

nemen als medisch adviseur. Helaas kon dit door ziekte 

niet doorgaan. Daarom zijn Joyce Koelewijn-Tukker en 

ondergetekende in april jl. bij hem thuis op bezoek gegaan. 

Want iemand die vanaf de oprichting zo betrokken is 

geweest bij onze club, verdient onze zilveren NVSP-speld. En die wilden 

we hem natuurlijk persoonlijk overhandigen. Op mooi papier hebben we 

de volgende tekst en foto’s afgedrukt en aan hem overhandigd.

van artikelen en één van de eerste brochures staan ook 
op jouw conto. Daarnaast zat je, sinds het instellen van de 
Sjögren Award, ook in de Award commissie. 

Wij vinden het bijzonder dat je dit al die jaren voor 
onze vereniging hebt gedaan. Sinds de tien jaar nu 
dat Nanda en ik in het bestuur zitten, hebben wij de 
samenwerking als bijzonder prettig ervaren. Nanda 
natuurlijk ook al daarvoor. Daarnaast is Joyce als onze 
kantoormedewerkster al weer elf jaar werkzaam bij de 
NVSP. Ook zij heeft veel waardering voor de wijze waarop 
jij dit altijd gedaan hebt. 

En... natuurlijk hopen we je nog eens als gast op onze 
Landelijke Contact- en Informatiedag te ontmoeten. Dus 
we zeggen gewoon: tot ziens!

Namens het bestuur en Joyce, nogmaals bedankt!
Mascha Oosterbaan

Afscheid medisch adviseur dr. Ronald Hené
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Waarschijnlijk heeft u nog nooit van deze ziekte gehoord 
en vraagt u zich af hoe het nu verder moet, thuis maar 
ook op uw werk. In dit artikel zullen we proberen u enige 
toelichting te geven op de processen waar u, maar ook uw 
werkgever, door uw ziekte mee te maken krijgen.

In de eerste plaats heeft u te maken met uw 
werkgever en/of uw leidinggevende
Naast uw huisarts krijgt u niet alleen te maken met meer-
dere medisch specialisten. Ook arbo-arts, een bedrijfsarts 
en in een later stadium ook een verzekeringsarts van het 
UWV komen op uw pad. Dit alles komt voort uit wettelijke 
regelingen zoals het Burgerlijk Wetboek (boek 7), de Ar-
bowet, de Wet verbetering poortwachter en de Wet Werk 
en Inkomen naar Arbeidsvermogen, kortweg de WIA waar-
aan u, maar ook uw werkgever zich dient te houden.

Wetten
De Arbeidsomstandighedenwet is een Nederlandse wet, 
die regels bevat voor werknemers en werkgevers om de 
gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers 
te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroor-
zaakt door het werk, te voorkomen.

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het 
aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. 
Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen 

het verzuim korter maakt. 
Er wordt een gezamenlijke 
inspanning gevraagd van 
werkgever en werknemer.

De Wet Werk en Inkomen 
naar Arbeidsvermogen 
(WIA) is de opvolger van 
de WAO. De wet regelt een 
uitkering voor de periode 
na de wettelijke loondoor-
betalingstermijn van 104 
weken. De WIA is een 
werknemersverzekering. 
De WIA geldt voor mensen 
die op of na 1 januari 2004 

Het is soms ingewikkeld
U neemt nog deel aan het arbeidsproces en bent regelmatig ziek of u voelt zich 

niet lekker. U heeft bezoeken gebracht aan uw huisarts met uw klachten, maar u 

komt niet verder en uw ziektebeeld neemt toe. Uw huisarts verwijst u naar het 

ziekenhuis en na diverse onderzoeken krijgt u de diagnose dat u het syndroom 

van Sjögren heeft, een auto-immuunziekte waar u dus niet meer vanaf komt. 

arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die 
datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO 
vallen.

Wie doet wat en wanneer
De werkgever is volledig verantwoordelijk voor ziektever-
zuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. 
Tijdens de eerste twee ziektejaren is de werkgever ook 
verantwoordelijk voor de controle en beoordeling van het 
ziekteverzuim. De werknemer is verplicht om daaraan 
mee te werken. Vanaf het eerste moment van verzuim 
dient al actie te worden ondernomen. Als duidelijk is dat 
het verzuim langer dan zes weken duurt, dient de be-
drijfsarts een probleemanalyse op te maken. 

Alles wordt vastgelegd

Een probleemanalyse maken
Hierin staat een beschrijving van de aard van de beperkin-
gen, de doelstelling; terugkeer in eigen functie, aangepast 
werk of een andere functie en een werkhervattingsprog-
nose. 

-  Na acht weken moet er een plan van aanpak worden op-
gesteld waarin opgenomen hoe de werknemer mogelijk 
weer aan het werk kan worden gesteld. In de periode 
hierna kunt u steeds worden opgeroepen door de be-
drijfsarts om de voortgang van het proces te beoordelen. 

-  Na tweeënveertig weken moet de zieke werknemer wor-
den overgedragen aan het UWV. 

-  Na tweeënvijftig weken volgt er een eerste jaar beoor-
deling door het UWV. 

-  Na eenennegentig weken dient de WIA-aanvraag inge-
diend te worden die dan na twee jaar of 104 weken (mo-
gelijk) zal ingaan.

Alle hierboven verzamelde gegevens worden bijge houden 
in een re-integratiedossier, bij te houden door zowel werk-
gever als werknemer. In de dagelijkse praktijk wordt dit 
het ‘spoor 1’ traject genoemd met als doel de (langdurig) 

Wet- en regelgeving

Johan Mooi
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zieke, onder begeleiding, langzaam te laten terugkeren in 
de functie. In de verzuimbegeleiding wordt steeds gespro-
ken over perioden van zes weken. De genoemde termijnen 
komen voort uit de Wet verbetering poortwachter. 

Mocht al na zes weken duidelijk zijn dat de zieke werk-
nemer niet meer kan terugkeren in het eigen werk of dat 
het werk niet meer passend is, dan zal er worden gezocht 
naar passend werk, bijvoorbeeld bij een andere werkgever. 
Deze zoektocht vindt plaats onder begeleiding en wordt 
er sollicitatietraining gegeven of bij- of omscholing. Dit 
noemt men het ‘spoor 2’ traject. 

Voldoet de werkgever aan 
de eisen van het UWV?

De werkgever moet dus wettelijk gezien een re-integra-
tiedossier bijhouden waarin alles is opgenomen wat er 
omtrent de zieke werknemer is voorgevallen/gedaan.
Medische gegevens worden hierin niet opgenomen. Dit 
dossier dient ervoor om aan het UWV aan te tonen dat 
de werkgever er alles aan heeft gedaan om de zieke 
weer aan het werk te krijgen, of te herplaatsen binnen 
het bedrijf. Het UWV toetst hier met een arts (bedrijfs- 
of verzekeringsarts) en soms een arbeidsdeskundige van 
het UWV of de werkgever inderdaad aan de voorwaar-
den tot re-integratie en herplaatsing heeft voldaan. Deze 
voorwaarden zijn wettelijke eisen die voortkomen uit het 
Burgerlijk wetboek (boek 7 artikel 658a), de beleidsre-
gels UWV en de wet ontslagrecht 2015. Als het UWV uit 
het dossier tot de conclusie komt dat er onvoldoende 
inspanningen zijn verricht door de werkgever legt het 
UWV een sanctie op. Dit kan inhouden dat de werkgever 
drie in plaats van twee jaar de loondoorbetalingsver-
plichting krijgt opgelegd. 

Met betrekking tot herplaatsing van een zieke werknemer 
op een andere functie is dit voor de werkgever gunstig 
omdat er meerdere regelingen zijn die dit aantrekkelijker 
maken. Zo krijgt 
-  de werkgever in dat geval korting op de premies 

werknemersverzekeringen
-  meerkosten worden vergoed middels een subsidie
-  als er binnen vijf jaar opnieuw uitval door ziekte is, be-

taalt het UWV het ziekengeld 
-  een nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt niet 

doorberekend in de WIA premie.

De werkgever is verplicht om zich voor ziekteverzuim en 
re-integratie te laten adviseren door een bedrijfsarts of 
arbodienst.

Welke artsen komt u tegen
-  De huisarts kijkt naar de gezondheid van de patiënt/zieke 

werknemer.
-  De bedrijfsarts/arbo-arts naar de arbeidsgeschiktheid 

van de zieke werknemer.
-  De bedrijfsarts en de arbo-arts spelen een rol in het geval 

u (nog) werkzaam bent en worden vanuit de Arbeidsom-
standighedenwet door de werkgever ingeschakeld om de 
ziekte van de werknemer te beoordelen.

Verschil tussen bedrijfsarts en arbo-arts
Bij sommige bedrijven krijg je een oproep om je te melden 
bij de bedrijfsarts en bij andere bedrijven door een arbo-
arts.
-  Een bedrijfsarts is iemand die is afgestudeerd in de ge-

neeskunde en een aanvullende studie van vier jaar heeft 
gevolgd. De titel bedrijfsarts is beschermd. De bedrijfsarts 
is dus een medisch specialist. Het is in de wet vastgelegd 
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dat een bedrijfsarts zelfstandig zieke werknemers mag 
doorverwijzen naar andere medisch specialisten.

-  Arbo-artsen zijn basisartsen. De titel suggereert dat ze 
verstand hebben van arbogerelateerde zaken, maar dat 
is geen vereiste. De arbo-arts heeft zich in ieder geval 
niet gespecialiseerd tot bedrijfsarts, staat niet geregis-
treerd als specialist en hoeft geen nascholing te volgen. 
Ook wordt de arbo-arts in tegenstelling tot de bedrijfs-
arts niet getoetst op kennis en kunde door de visitatie 
van de beroepsvereniging NVAB en neemt in de meeste 
gevallen niet deel aan intercollegiale toetsing. Geregis-
treerde bedrijfsartsen zijn hiertoe verplicht.

Wat doet welke arts?
Elke werknemer heeft de mogelijkheid gezondheidsvragen 
aan de bedrijfsarts te stellen. De werknemer kan - indien 
men het oneens is met het oordeel van de bedrijfsarts - 
een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. 

��

De werknemer is verplicht alle relevante informatie over 
de gezondheid aan de bedrijfsarts te verstrekken, zodat 
deze een oordeel kan vellen over geschiktheid of onge-
schiktheid arbeid te verrichten. De bedrijfsarts heeft vrije 
toegang tot de werkvloer. De werknemer kan de bedrijfs-
arts altijd bezoeken via een open spreekuur. De bedrijfs-
arts adviseert de werkgever en elke bedrijfsarts moet een 
klachtenprocedure beschrijven, zodat de werknemer zijn 
klachten over de arts kan formuleren.

Een arbo-arts is een basisarts, heeft dus ook een uni-
versitaire opleiding geneeskunde genoten en mag alleen 
werken onder toezicht van een bedrijfsarts. Een arbo-arts 
is in dienst van een Arbodienst en mag niet zelfstandig 
zieke werknemers doorverwijzen naar een specialist, al-
leen na verkregen toestemming van de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts mag (medische) gegevens over de zieke 
werknemer bij diens huisarts of behandelaar opvragen. 
De huisarts of behandelaar mag de gevraagde gegevens 
echter pas verstrekken na uitdrukkelijke toestemming van 
de werknemer, dus van u. De bedrijfsarts mag de werkge-
ver alleen informatie verstrekken die nodig is voor loon-
doorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie. Alleen 
met uw uitdrukkelijke toestemming mag hij de werkgever 
medische informatie verstrekken.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de 
bedrijfsarts of arbodienst kunt u een deskundigenoordeel 
aanvragen bij het UWV. Dit deskundigenoordeel moet u 
zelf betalen en dat kost e 100,00. 

Ook de werkgever mag de beslissing van de bedrijfsarts 
of arbodienst laten herbeoordelen door het UWV, voor de 
werkgever kost de herbeoordeling echter e 400,00. Het 
verkregen advies is overigens niet bindend.

Een verzekeringsarts is een arts die zich heeft gespe-
cialiseerd in de verzekeringsgeneeskunde, een specia-
lisme op het gebied van claims van de diverse arbeids-
ongeschiktheidsregelingen, zoals WAO (oud), WIA en 
Wajong. De verzekeringsarts moet vaststellen of er spra-
ke is van een medisch objectief vast te stellen stoornis, 
als gevolg van ziekte of gebrek, waardoor iemand beperkt 
is in zijn functioneren. De verzekeringsarts is ook betrok-
ken bij de begeleiding en re-integratie van arbeidsonge-
schikte werknemers.

Tot zover deze toelichting op het eerste traject in de pro-
cedure rondom ziek zijn door het syndroom van Sjögren. 
In het volgende ‘n Ogenblikje volgt een tweede deel, dat 
zal gaan over de procedure bij het UWV.  

Johan Mooi
zorgverzekeringen@nvsp.nl 
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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



21

��

Roelie

123‘n Ogenblikje

Blauw
Ins Blaue hinein. Op weg naar een och-
tend autobiografisch schrijven vroeg ik 
me hardop af wat er vandaag uit mijn 
pen zou komen. ”Dat is niet zo moeilijk” 
reageerde een bijdehante zoon: “blauwe 
inkt”. Een groot deel van het beeldscherm 
van de laptop is blauw. Naast de laptop 
staat een glas witte Texelse thee met gele 
stukjes mango, rode pepertjes, bloesem 
van roze rozen, gele goudsbloemen en 
blauwe korenbloemen. Erg lekker. 

Ik kijk om me heen. Blauwe banken, op 
een donkerbruin houten tafeltje een witte 
vaas met blauwpaarse hortensia’s uit de 
tuin. Vanmorgen kwam Blauw van The 
Scene voorbij en dat liedje zit nog steeds 
in mijn hoofd. Familie met de achternaam 
Blauw. De jongen waar ik ooit als een blok 
voor viel, zwart haar en blauwe ogen. Mijn 
nieuwe montuur heeft blauwe pootjes. 
Shoppen? Mijn voeten lopen vanzelf naar 
het rek met blauwe kleding toe. 

Vorige week was er volop zomers blauw 
op Texel. De zee en de lucht samen vijftig 
tinten blauw, de een nog mooier dan de 
ander. Op het strand vond ik een blauwe 
sok en daar stopte ik een rood stukje 
touw, een blauw steentje en schelpen in. 
Zandricheltjes door de wind gevormd. 
Zo mooi kunnen mensenhanden het niet 
maken. Golven blijven eindeloos op het 
strand aanspoelen. Bij de rode vuurtoren 
legden we onze handdoeken in alle kleu-
ren van de regenboog neer. We aten een 
boterham met zand. Er kwam een witte 
meeuw nieuwsgierig dichtbij, een bruine 
vlinder vloog langs en op het strand 
speelden twee zwarte hondjes. 

De lucht betrok en bij een strandpaviljoen 
gingen we schuilen voor een onweersbui. 
Oranje bliksemflitsen in de grijze lucht. 
Naar de wc, naast me stond iemand mis-
prijzend naar haar kapsel te kijken. Nou, 
mijn haar heeft nog nooit zo mooi geze-
ten als toen op die dag. Itze koffie, ik een 
bakje thee. Met een blauwe pen schreef ik 
wat kaarten, blauwe postzegel erop en in 
een oranje brievenbus. De wereld is groot 
en mooi, maar deze dag moesten wij hier 
zijn. Texel, we zijn er helemaal in ons ele-
ment. 

Voor ons project, we halen de zee en het 
strand naar de Oudeweg, hebben we de 
maten opgenomen van een strandpaal. 
Bruin hout, zwarte en rode verf, dat komt 
helemaal goed. Al schelpen zoekend liep 
ik ongemerkt een heel eind langs het 
strand richting de boot naar Den Helder. 
Heerlijk gegeten bij Kaap Noord. Aan een 
deur hangt een bord met de tekst “and 
at the end of the day your feet should be 
dirty, your hair messy and your eyes spar-
kling”. Alles afgevinkt, we konden terug 
naar huis. 

Een kleurrijke zomer. Het prille groen van 
de lente wordt straks herfstig bruin. Maar 
nu is nu. Tijd om te koken, we eten blauwe 
hap. Blauw, een rode draad in mijn leven. 
Op mijn geboortekaartje staat een baby 
met een roze strikje in het haar, maar als 
ik kleur moet bekennen ga ik toch echt 
voor blauw. 

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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Pericarditis en Sjögren?
procedures gevolgd. De artsen konden niets vinden en 
wisten niet waar het vandaan kwam. Ik mocht naar huis en 
de pijn verminderde ook na het slikken van paracetamol. 
Na drie dagen waren de symptomen verdwenen.

Enige tijd later voelde ik de pijn weer opkomen. Toen ik 
langs de huisarts ging werd meteen de Spoedeisende 
Hulp gebeld. Besloten werd om mij naar het Erasmus Me-
disch Centrum te sturen; ik was daar al bekend i.v.m. met 
Sjögren. Ditmaal had ik wel koorts en een hoge bloeddruk. 
Ik kreeg een infuus met paracetamol, wat het ademen al 
wat makkelijker maakte. Na diverse onderzoeken bleek 
dat er iets in mijn linker hartkamer zat wat er niet hoorde, 
verder had ik vocht bij mijn hart en was mijn hartzakje 
ontstoken. 

Ik moest blijven. Ik kreeg een scan om te kijken wat er in 
mijn linker hartkamer zat, maar dat bleek niet ernstig. 
Verder moest ik afwachten of de medicatie (colchicine) 
zou aanslaan en na vijf dagen mocht ik naar huis. 
Tijdens de controle bij de cardioloog onlangs bleek dat 
de ECG en echo goed waren en het vocht verdwenen 
was. Ik ben inmiddels begonnen met het afbouwen van 
de colchicine. De cardioloog vertelde mij, dat stress en 
oververmoeidheid triggers zijn, die dit weer kan doen 
opvlammen. Lastig als je altijd moe bent. Over een poosje 
mag ik verder met het afbouwen van de medicatie.

Uiteindelijk blijft het de vraag of pericarditis veroorzaakt 
wordt door Sjögren. Of is het een virale ontsteking? 
Inmiddels heb ik vernomen, dat pericarditis bij Sjögren 
zelden voorkomt.

Van daar deze oproep: zijn er onder ons meer patiën-
ten die dit hebben gehad? Reacties zijn welkom op mijn 
emailadres: robgermar@gmail.com

Alvast bedankt voor de reacties!
Alma Siereveld

Ik ben Alma Siereveld, 64 jaar, 

getrouwd en heb één dochter en  

drie kleinkinderen.

Sjögren heb ik achteraf gezien al vanaf mijn 
kinderjaren. Later werden mijn klachten afgedaan als 
psychisch. De psychiater vond mij echter geestelijk 
gezond. De diagnose is in 1983 gesteld door dr. Van 
de Merwe. Ik kwam bij hem terecht na doorverwijzing 
door mijn dermatoloog. In mijn bloed waren de ANA 
SSA en SSB antistoffen aanwezig en ook de oogtesten 
(Schirmer en Bengaals rood) waren niet best.

Vanaf december 2016 werd ik heel vreemd moe, niet 
te omschrijven, maar niet Sjögrenmoe. Mijn armen 
bibberden van moeheid. Op een ochtend, na een heerlijke 
dag aan het water, werd ik wakker met een vreemde pijn 
linksonder bij mijn ribben. Ik dacht eerst dat ik in een 
verkeerde houding had gelegen of gezeten. Maar later 
kreeg ik moeite met ademen. Dit was erg pijnlijk. Het werd 
steeds erger en uiteindelijk hebben we de huisarts laten 
komen. Die stuurde mij onmiddellijk naar de Spoedeisende 
Hulp. Ik werd aan de monitor gelegd en er werden diverse 

Oproep

Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje. Dit 
is een aandoening die zowel chronisch als acuut 
voorkomt. De behandeling van pericarditis hangt 
af van de oorzaak van de aandoening. Het pericard 
of hartzakje is een stevig dubbel vlies rondom het 
hart. De binnenste laag is vergroeid met de hartspier. 
Tussen de twee lagen zit een kleine hoeveelheid 
vocht, waardoor de lagen gemakkelijk langs elkaar 
glijden. Het hartzakje beschermt het hart tegen 
infecties en overbelasting. Pericarditis is een 
ontsteking van het hartzakje.
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Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte, 
waarbij o.a. de speeksel- en traanklieren worden 
aangetast met monddroogheid en droge ogen als gevolg. 
Veel patiënten klagen tevens over vermoeidheid.

Echochrafie
Om de diagnose te kunnen stellen moeten de patiënten 
een veelheid aan onderzoeken ondergaan. Mogelijk kan 
echografisch onderzoek van de speekselklieren een 
aanvulling zijn op deze testen. Echografie is een alom 
beschikbaar, snel en het is een pijnloos onderzoek. 

De in het proefschrift beschreven studies tonen aan dat 
echografisch onderzoek van de speekselklieren inderdaad 
een betrouwbare techniek is om het syndroom van 
Sjögren te diagnosticeren en is een goede aanvulling op 
meer invasieve onderzoeken (o.a. speekselklierbiopsie). 

Behandeling
Met betrekking tot de behandelwijze van Sjögren bleek 
een behandeling met rituximab, dat de B-cellen bestookt, 
effectief te zijn. Onbekend was echter welke patiënten 
juist wel of niet goed reageren op rituximab. 

Ten aanzien van de behandeling van Sjögren met 
rituximab zagen we dat de speekselklieren herstel 
vertoonden. Bovendien bleek dat rituximab het beste 
werkte bij patiënten, waarbij een groot aantal B-cellen in 
het speekselklierweefsel aanwezig waren. Deze kennis kan 
worden gebruikt om een behandeling met rituximab beter 
op de patiënt af te stemmen. 

De Sjögren Award winnares 
2016 is gepromoveerd!
Primary Sjögren’s syndrome: towards a new era in diagnosis, treatment and e-patient 

education. (Primair syndroom van Sjögren: op weg naar een nieuw tijdperk van diagnose, 

behandeling en educatie via internet).

Op 31 mei 2017 zijn Annemiek Heemskerk, Johan Mooi en Mascha 

Oosterbaan namens de NVSP Konstantina Delli gaan feliciteren met het 

behalen van haar doctorstitel. We hebben haar de afgelopen jaren beter 

leren kennen. Een bijzonder hardwerkende Griekse dame die al enige 

jaren aan het UMC Groningen is verbonden.

Internet
Veel patiënten raadplegen het internet. Het was ech-
ter onbekend hoe betrouwbaar die informatie is. De op 
websites en YouTube beschikbare berichten over het 
syndroom van Sjögren zijn niet altijd van goede kwaliteit. 
Alleen informatie van nieuwsdiensten en universitaire 
websites blijken betrouwbaar.

Konstantina Delli

(Redactie: in het vorige nummer stond een beschrijving 
van bijvoorbeeld de nieuwe website van het Groningse  
Expertisecentrum Syndroom van Sjögren:  
www.sjogrenexpertisecentrum.nl)

Wetenschappelijk onderzoek 

van links naar rechts: Jolien van Nimwegen (paranimf), Mascha 
Oosterbaan, Konstantina Delli, Johan Mooi, Annemiek Heemskerk en 
Esther Mossel (paranimf)
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Wetenschappelijk onderzoek

Interessant om 
mee te doen

Mijn leven als Sjögrenpatiënt kabbelt rustig voort als ik in maart 2016 tot 

mijn verrassing gebeld wordt door dr. Aike Kruize van het UMCU. Hij vertelt 

me, dat ik op basis van mijn dossier mogelijk in aanmerking kom voor deel-

name aan een onderzoek. 

ook, dat het niet meer dan normaal is dat ze werkelijk alle 
bijwerkingen melden. Ik zie dat ik wel regelmatig in de 
gaten gehouden ga worden. Ik sta er niet negatief in. We 
maken een afspraak voor een screening begin mei. Deze 
ga ik in met het idee, dat het waarschijnlijk niets wordt. Ik 
vind mezelf altijd een 'goede' Sjögrenpatiënt met relatief 
weinig klachten. Medepatiënten beschouw ik meestal als 
‘erger’ en ik ken iemand, die niet door deze screening is 
gekomen en in mijn ogen ‘erger’ is dan ik. 

De start
De arts-onderzoeker is erg vriendelijk en meer dan bereid 
mijn vragen te beantwoorden. Ze stelt me een aantal vra-
gen over mijn klachten, algeheel welbevinden, dagelijkse 

Hierbij zal een combinatie van twee bestaande medicijnen 
getest worden. Men is er in het laboratorium achter geko-
men, dat deze twee medicijnen elkaar kunnen versterken 
en dat gaat nu getest worden. Toevallig heb ik via een me-
depatiënt van dit onderzoek gehoord. 

Wel of niet?
Ik denk na en vraag me af of ik dit onderzoek wel wil. Zat 
ik bij de diagnose in 2009 nog op de maximale dosis pijn-
stilling (NSAID’s), momenteel kan ik me behelpen met pa-
racetamol in geval van pijn. Ik gebruik dagelijks oogdrup-
pels, -gel en -zalf. Tegen de droge mondklachten gebruik 
ik een spoeling en heb ik altijd een spray bij me en verder 
helpt water me de dag door. Tegen de vermoeidheid valt 
weinig te doen, behalve goed luisteren naar je lichaam 
en niet te veel tegelijk te willen doen. Ik kan gelukkig nog 
werken. Ook sport ik, sporten houdt me soepel en geeft 
me zelfs energie. 
 
In april belt de betreffende arts-onderzoekster. Ze legt uit 
welke medicatie (leflunomide en hydroxychloroquine) er 
getest gaat worden en wat er tijdens de looptijd van het 
onderzoek (zes maanden) staat te gebeuren. Het gaat om 
dertig personen, waarvan er twintig de medicatie krijgen 
en tien een placebo (dit is een pil of injectie zonder werk-
zame stof, een zogenaamd 'nepmedicijn'). Ze stuurt me de 
stukken toe en zal daarna opnieuw bellen. Als ik de stuk-
ken krijg schrik ik van de bijwerkingen van de medicijnen. 
Hoge bloeddruk, misselijkheid, duizelingen, haaruitval, 
diarree… Kortom, een hele waslijst. Ik vraag me af of ik 
daarop zit te wachten. Maar tijdens het herlezen besef ik 
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de behandelaar aan dat het achter de rug is. Ik sta 
weer bloed (twaalf buisjes!) af en urine. Ik krijg nu een-
zelfde onderzoek als tijdens de screening. Dan krijg 
ik de medicatie. De grootte van de capsules baart me 
zorgen. Ik heb al moeite met het innemen van parace-
tamol; hoe ga ik dit wegkrijgen? Ik krijg nog wat tips 
voor het innemen van die enorme bommen en dan zit 
mijn eerste bezoek er al weer op. De ingreep is me al-
les meegevallen. De verdoving begint pas in de middag 
uit te werken. Mijn oorlel is slechts wat gezwollen. Al-
les geneest snel. Als ik begin met de medicatie (twee 
hydroxychloroquine en één leflunomide) krijg ik de 
capsules met moeite weg. 

Grote capsules 

In juli ben ik inmiddels ruim een maand onderweg met 
de medicatie. Het slikken van de medicatie ging een 
dag of twee niet fijn, maar met yoghurt of kwark gaat 
het prima. Ik voel me verder niet echt anders. Ik ben in-
middels ook twee keer terug geweest in het ziekenhuis 
voor een bloeddrukmeting en een bloedafname. De 
tussentijdse bloedrukmeting en bloedafname mochten 
ook bij de huisarts. De bloeddruk was niet veranderd 
t.o.v. de start. Vanaf de start van de medicatie ben ik 
wel erg ‘winderig’ en komt mijn ontlasting wat sneller 
dan normaal (maar geen diarree). 

bezigheden. Ik onderga de Schirmertest, spuug in een 
bakje (wat heb ik weinig speeksel!) en doe dit nogmaals na 
het kauwen op een soort plastic strips (helpt niet echt). 
Hmm, ik heb toch minder speeksel dan ik zelf dacht. Dan 
volgt een lichamelijk onderzoek, meten en wegen. Ze ver-
telt me dat ik -  op basis van mijn beantwoording van de 
vragen -  in aanmerking kom voor deze studie. We maken 
een afspraak voor begin juni, waarna ik naar de bloedaf-
namepoli ga.

Een buisje of acht wordt er afgenomen en ik lever een 
plasje in. De afspraken worden bevestigd (in totaal tien af-
spraken, waarvan zes alleen maar controle van de bloed-
druk en beperkte bloedafname). Begin juni starten we met 
een biopt van de oorspeekselklier. Doen de bijwerkingen 
me dan niets meer? Jawel, maar zelfs de bijsluiter van 
paracetamol vermeldt bijwerkingen en ik word goed in 
de gaten gehouden. Op elk moment kan ik stoppen en ik 
kan uiteraard ook nog eens een placebo krijgen. Dus ik ga 
ervoor!

Twee dagen voor het biopt kreeg ik twee vragenlijsten per 
mail om in te vullen. Vragen over hoe ik me voel, of ik veel 
aankan, somber of positief ben etc. Ik vind dat ik de lijsten 
redelijk positief invul, maar ik ben dan ook een positief 
ingesteld mens. 

Biopt
Begin juni: de eerste meting. Het biopt. De verdoving 
(achter het oor) valt me mee en de behandeling zelf ook. 
Ik voel slechts wat gefriemel aan het oor. Al snel kondigt 

Arts-onderzoeker 
Eefje van der Heijden 
en geneeskunde 
student Anneline 
Hinrichs



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.

Tweede meting
Het is nu eind juli en ik moet nu voor de tweede me-
ting naar het UMCU. Mijn stoelgang is wel veranderd, 
maar in mijn geval ten goede. Ik ging wisselend en 
niet regelmatig en nu ga elke dag en dat gaat eigenlijk 
goed. Wel heb ik veel last van lucht in mijn darmen en 
ben dus best nogal winderig. Soms lastig, maar wel te 
doen. Dat ben ik al vanaf het moment, dat ik met de 
medicatie ben begonnen; ik vind het redelijk aanwijs-
baar, dat het daaraan ligt. En verder voel ik me eigen-
lijk heel goed. Ik bedoel daarmee dat het soms lijkt 
alsof ik mij beter voel. Maar ik kan alleen niet helemaal 
plaatsen of dit gevoel ‘tussen mijn oren’ zit. De con-
trole verloopt voorspoedig. Bloedprikken (negen buis-
jes) en een plasje. Lichamelijk onderzoek als de eerste 
keer en eigenlijk is er niets gewijzigd.

Laatste onderzoek
Ineens is het al weer november en is daar het einde 
in zicht. Ik ben inmiddels met vakantie geweest en 
daar viel het me op, dat ik veel last had van haaruitval. 
Nu ben ik gezegend met dik en veel haar, dus op mijn 
hoofd merkte ik het niet, maar in de douchebak des te 
meer. Dit hield ook aan toen ik weer thuis was. Ook had 
ik heel snel last van diarree, die slecht overging. In de 
zon werd de huid op mijn armen vlekkerig. Thuisgeko-
men gekeken in de bijsluiter en inderdaad: toch alle-
maal kenmerken van de medicatie. Zou ik dan toch…?

Het laatste onderzoek start weer met een biopt in de 
oorspeekselklier, het valt me weer mee. Verder weer veel 
bloed afgenomen en wat urine. Het laatste lichamelijke 
onderzoek is ook snel gebeurd. Dat was het dan… Het 
onderzoek is me alles meegevallen en de begeleiding was 
prima. 

Na een jaar
Inmiddels ben ik bijna een jaar verder. Mijn haaruitval 
stopte nadat ik was gestopt met de medicatie, mijn stoel-
gang normaliseerde zich tot het niveau van vóór de me-
dicatie (géén winderigheid meer!) en de vlekken op mijn 
armen zijn langzaam weggetrokken. Voor mij is het zon-
neklaar: ik had geen placebo, maar de echte medicatie. 
Deze bijwerkingen waren voor mij overduidelijk. Maar het 
onderzoek loopt nog en het zal dus nog even duren voor 
ik de bevestiging heb. 
Ik heb besloten nog even niet om deze medicatie te vra-
gen bij de behandelend arts. Het gaat tot nu toe best 
goed en ik red het met de oogmedicatie en lapmiddelen 
voor de droge mond. Ik vind mezelf nog niet erg genoeg 
voor de medicatie en de bijwerkingen vielen achteraf ge-
zien toch wat tegen. Maar het was een goede ervaring en 
ik heb er geen spijt van dat ik heb meegedaan.

De naam van de schrijfster is bij de redactie bekend. 
Wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar: 
eindredacteur@nvsp.nl

��
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Weet u dat er binnen onze eigen 

Facebookpagina een besloten groep 

is opgericht om tips, ervaringen, 

verhalen of wetenswaardigheden 

te delen met lotgenoten? Ook kunt 

u via dit medium vragen stellen of 

onderwerpen aandragen waar de 

redactie mee aan de slag kan gaan.

Tot slot een gedicht van Barbara Rieff 

Er zijn dagen 
Dan gaat alles goed

Maar ook ken ik dagen
Dan heb ik geen moed

Geen zin, gewoon lui en moe
Er moet een hoop gebeuren

Maar ik zet me er niet aan toe
Het is soms te betreuren
Hoe komt dit toch…?

Want ook ken ik mijn ren-vliegdagen
Dan wil ik juist van alles tegelijk

In zo weinig mogelijk dagen
Maar soms daar... een moment
Het is mij dan eventjes te veel

Dan doe ik dus helemaal niets meer
En dan sta of zit ik 

Gewoon een dagje stil.

Oproep
De redactie is benieuwd naar wat onze lezers vin-
den van ons kwartaalblad ‘n Ogenblikje. Wij willen 
een lezerspanel oprichten om na elke uitgave aan de 
hand van een aantal vragen het blad te evalueren. We 
hebben daar ongeveer zes lezers voor nodig, zowel 
mannen als vrouwen en het liefst in verschillende 
leeftijdscategorieën.
Wilt u hieraan meewerken? U kunt u aanmelden via: 
info@piaharrevelt.nl

Dit kwam voorbij op Facebook
-  Waar krijgt u positieve energie van ondanks de 

Sjögren? 
-  “Ik heb het gevoel dat ik een Power Nap tot 2018 

kan gebruiken”. Geldt dat ook voor u? Zo ja, wat 
doet u er aan? 

-  Zijn er dames/heren die gehoorverlies hebben door 
Sjögren? Is er een verband vastgesteld en hoe bent 
u daarvoor behandeld? 

-  “I’m not faking being sick. I’m faking being well.” 
(vrije vertaling: ik doe niet alsof ik ziek ben, maar 
ik doe net alsof ik okay ben). Herkent u zich in deze 
uitspraak? 

-  “Ben zo moe dat mijn ijsje al gesmolten is voordat ik 
er een hap van kon nemen”. Komt dit u bekend voor? 

Dit zijn een paar onderwerpen waar 
op Facebook over ‘gepraat’ werd.
Wil u hierover, of over andere onder-
werpen ook eens reactie van andere 

leden, maar heeft u geen Facebook: 
maak van uw hart geen moordkuil en 
stuur dan uw reactie naar onze eind-
redacteur: eindredacteur@nvsp.nl. 

Dan kunnen we dat vervolgens 
in het ’n Ogenblikje zetten en 
krijgt u misschien ook reactie van 
medepatiënten!

Onze besloten 
groep op Facebook

Facebook

Wilt u zich aanmelden voor deze groep? Dat kan via:   
https://www.facebook.com/groups/327294557710239/ 

Voor iedereen die geen gebruik wil of kan maken van 
Facebook heeft de redactie een selectie gemaakt uit 
berichten die op Facebook zijn geplaatst. Dit gaan we ook 
in de komende nummers doen.
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Landelijke Contact- en Informatiedag

Interessant en leuk
Op zaterdag 7 oktober is het weer tijd voor de Landelijke 

Contact- en Informatiedag in de ReeHorst te Ede! 

syndroom van Sjögren lopen tegen procedures aan met 
het UWV. Het NVSP-bestuur ontvangt met regelmaat 
vragen en klachten over deze procedures. Het lijkt daar-
om zinvol om hier ook aandacht aan te besteden en de 
procedure rondom de WIA toe te lichten. 
Wilt u deelnemen aan deze workshop, geeft u zich dan op. 
Heeft u specifieke vragen over de WIA, wilt u die dan 
vooraf aan ons kenbaar maken? Dat kan via info@nvsp.nl. 

Wat zou de gemiddelde Sjögrenpatiënt kunnen doen 
aan moeheid?
Moeheid komt zo vaak voor bij het syndroom van Sjög-
ren dat de ziekte zelf een belangrijke oorzaak zal zijn. 
Het is dan nog maar de vraag of er iets tegen te doen 
is. Prof. dr. Rinie Geenen, hoogleraar in de Sociale, Ge-
zondheids- & Organisatiepsychologie denkt van wel. In 
deze workshop zal hij de vraag stellen wat ervoor zou 
kunnen zorgen dat uw eigen moeheid maar niet minder 
wordt. Het antwoord op deze vraag kan een eerste stap 
zijn in een betere omgang met en vermindering van de 
moeheid.

Naast de twee workshopsrondes die u kunt volgen, is er 
ook ruimte voor ontspanning en kunt u lotgenoten ont-
moeten en de informatiemarkt bezoeken. Aanmelden kan 
bij voorkeur via onze website, maar ook via het aanmel-
dingsformulier dat u bij dit ’n Ogenblikje aantreft.

In het ochtendprogramma zullen prof. dr. Tim Radstake 
en drs. Sofie Blokland een presentatie houden over: ‘De 
toekomst van het syndroom van Sjögren in een notendop’. 
Met een toelichting van de nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek die zijn gepresen-
teerd en besproken op de EULAR. 

Een greep uit de onderwerpen die aan bod zullen ko-
men tijdens de workshops:

Uw gebit, een kostbaar bezit 
Dr. Wouter Kalk, MKA-chirurg te Heerenveen stipt de vol-
gende punten aan: Wat moet u doen om uw eigen gebit te 
behouden? Waarom is dat zo belangrijk bij het syndroom 
van Sjögren? En wat kunt u doen als u niet overweg kunt 
met uw gebitsprothese? Gezondheid begint in de mond. 
Systemische ziekten hebben vaak hun weerslag op de 
mond. 

Sjögren en seks, (hoe) gaat dat samen?
Naast droogheid van de ogen, mond en huid hebben vrou-
wen met Sjögren vaak een droge vagina. Een droge vagina 
kan leiden tot jeuk, een branderig gevoel en pijn bij het 
vrijen. Vrijen is daardoor wellicht níet de aangename ac-
tiviteit die het zou kunnen zijn. Ook moeheid en pijnlijke 
gewrichten en spieren kunnen zorgen voor minder zin ik 
vrijen. Hoe is dat bij u/uw partner? Heeft ook ú/uw part-
ner daar last van? Indien ja, waarvan dan precies? En wat 
helpt u/uw partner dan? Bespreekt u uw klachten weleens 
met anderen? Heeft u goede tips voor anderen of hoopt u 
op goede tips van anderen? In deze workshop willen we u, 
ondanks het intieme onderwerp, graag uitnodigen om uw 
ervaringen met anderen te delen. Wie weet lukt het hier-
door om vrijen voor sommige stellen net iets aangenamer 
te maken! De psychologen dr. Ercolie Bossema en dr. Nin-
ke van Leeuwen zullen deze workshop leiden.

Werk, ziekte, afkeuring
Johan Mooi, bestuurslid NVSP zal deze workshop verzor-
gen. Steeds meer werkzame leden en patiënten met het 
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Uiteraard kunt u ook uitrusten van de lunch en contact-
leggen met lotgenoten tijdens dit uurtje of een bezoekje 
brengen aan de informatiemarkt. Want ook dit jaar zijn 
diverse standhouders aanwezig om u informatie te geven 
over producten en diensten waar u als Sjögren- of non-
Sjögren siccapatiënt baat bij kunt hebben. De informatie-
markt is vanaf 10.15 uur geopend. 

Toneel
Het programma wordt afgesloten door cabaretier Maarten 
Willemse. Gezien de reacties van vorig jaar, raden wij u 
aan dit laatste onderdeel vooral niet missen! 
Tot slot kunt u genieten van een hapje en drankje. 

Overnachting in de ReeHorst
De ReeHorst heeft voor onze leden die na afloop van deze 
dag te vermoeid zijn, enkele kamers tegen een aantrekke-
lijk tarief beschikbaar. U kunt kiezen uit een Classic kamer 
voor € 69,00 per kamer en een Elegance kamer voor  
€ 79,00 per kamer. Prijzen zijn exclusief ontbijt (€ 15,00 
p.p.) en toeristenbelasting  
€ 2,00 p.p. U kunt uitsluitend boeken via de ReeHorst:  
tel. 0318 – 750 300, vermeld dan wel dat u voor het 
NVSP-congres komt.

Graag tot 7 oktober! 
De LCID-commissie

Op weg naar een Zorgpad Sjögren in het UMC Utrecht
Dr. Aike Kruize, reumatoloog, zal samen met arts-onder-
zoekers drs. Eefje van der Heijden en drs. Sofie Blokland 
deze workshop verzorgen. In een interactieve workshop 
willen ze de ideeën van de leden hierover horen op weg 
naar een Zorgpad Sjögren in het UMC Utrecht.

Hoe leer ik omgaan met mijn ziekte?
Crissan Rosalia, een van onze gecertificeerde ervarings-
deskundige coaches, zal u tijdens deze workshop verschil-
lende simpele maar zeer doeltreffende oefeningen leren, 
zodat u beter leert omgaan met stress, pijn-, angst- en 
andere klachten. De oefeningen zullen vooral zittend, indi-
vidueel en in groepsvorm worden beoefend. Het is daarom 
fijn als u prettig zittende kleding aandoet. Na een korte 
introductie, zal er samen aan de slag gegaan worden.

Pijn: een last die niemand ziet
Dr. Dolf Boerman, neuroloog wil graag van u weten of er 
speciale pijnklachten of onderwerpen zijn waar u graag 
meer van wilt weten. Als u dat doorgeeft aan info@nvsp.nl 
dan zal dr. Boerman hierop ingegaan.

Longproblemen bij Sjögren
In de workshop ‘Pulmonale betrokkenheid’ worden longpro-
blemen besproken. Drs. Mareye Voortman, longarts, doet 
sinds 2015 samen met prof. dr. Jan Grutters onderzoek 
naar patiënten met een primair syndroom van Sjögren met 
pulmonale betrokkenheid (interstitiële longziekten). 

Gynaecologie en bekkenbodemfysiotherapie
Drs. Liesanne Bouwma, gynaecoloog en Claire Vrielink 
(bekkenbodemfysiotherapeut) gaan in op seksualiteit en 
de gynaecologische bekkenfysiotherapeutische hulpverle-
ning, waaronder behandeling en mogelijkheden. 

Is vermoeidheid een onvermijdelijk lot voor Sjögrenpa-
tiënten? 
Veel mensen met het syndroom van Sjögren hebben chro-
nisch last van ernstige vermoeidheid en merken dat ze 
hierdoor dagelijks worden beperkt. De medische wereld lijkt 
hier niet goed raad mee te weten, maar wat zouden een 
psycholoog en fysiotherapeut hierin kunnen betekenen? In 
deze workshop zal drs. Charlotte Dewsaran - van der Ven 
de resultaten presenteren van een wetenschappelijk onder-
zoek waarin Sjögrenpatiënten een behandeling hebben ge-
volgd bij zowel een psycholoog als een fysiotherapeut, met 
als doel: het verminderen van de vermoeidheid. Heeft het 
gewerkt of niet? Zijn er nieuwe perspectieven? 

Vragenrondje
Het vragenuurtje aan de medisch specialisten is vorig 
jaar een groot succes gebleken. Als minpuntje werd ge-
noemd dat een halfuurtje zo kort is. Daarom hebben wij er 
dit jaar voor gekozen het vragenrondje langer te maken 
en niet meer tijdens de lunch. U kunt hier gebruikt van 
maken door aan te schuiven bij het onderwerp dat u aan-
spreekt. Ook kunt u meerdere tafels bezoeken.

��

Buitengewone Algemene ledenvergadering in 
verband met het voornemen tot benoeming van 
een bestuurslid.

Al geruime tijd is het bestuur van de NVSP op 
zoek naar nieuwe bestuursleden en heeft daartoe 
meerdere oproepen aan de leden geplaatst zich te 
melden. Dit heeft helaas niet tot aanmeldingen geleid.
We zijn daarom verheugd u mede te delen dat de 
heer Joop Volkers zich beschikbaar heeft gesteld als 
bestuurslid van de NVSP. 
Omdat Joop Volkers al eerder deel heeft uitgemaakt 
van het bestuur en er dringend behoefte is aan 
bestuursleden wil het bestuur gebruik maken van haar 
statutaire bevoegdheid om buiten de jaarlijkse ALV 
om, Joop Volkers te benoemen tot bestuurslid. Na 
instemming met de benoeming heeft het bestuur het 
voornemen Joop Volkers te benoemen tot secretaris 
van de vereniging.
Veel van onze leden zullen we ontmoeten op de 
Landelijke Contact- en Informatiedag op 7 oktober 
2017 waarbij we u vragen om hiermee in te stemmen.
Indien u zich ook alsnog kandidaat wenst te stellen 
voor de genoemde functie roepen wij u op u voor 15 
september 2017 aan te melden bij de voorzitter van 
de NVSP op het e-mailadres: voorzitter@nvsp.nl.
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De ervaring, de realiteit en 
de mogelijkheden rond  
Sjögren en werk
Lief dagboek,
Oh wat gaat het moeizaam. Ik heb 
voortdurend iets maar ik weet geluk-
kig, nu na een half jaar, dat wat ik 
heb Sjögren heet. Wat voor conse-
quenties dat heeft, weet ik nog niet 
precies maar klachten heb ik wel. 
Vaak grieperig, ontsteking aan ogen 
en oren, soms is mijn stem ook niet 
helder omdat het allemaal zo droog 
is. En vaak zo moe, maar vreemd 
genoeg, soms ook weer niet. En dan 
mijn gewrichten: de ene dag doen ze 
wat ik van ze vraag en dan ook weer 
niet. Die onbetrouwbaarheid is ge-
loof ik nog het ergste, ook voor mijn 
werkgever. Ik ben al een dag minder 
gaan werken maar hoe moet het nou 
verder?

Reactie van de ervaringsdes-
kundige coach
Ach, waar ken ik dit verhaal van? De 
realiteit ten voeten uit! Je bent ziek, 
daar kun je niets aan doen. Je wilt je 
werkgever en vooral ook je werk, wat 
je waarschijnlijk leuk vindt, niet in de 
steek laten. En je kunt je toekomst 
niet voorspellen, al die onzekerheden.
Dit is het begin van het acceptatie-
proces van deze ziekte-werk situatie 

inclusief onzekerheden. Dat zal met 
vallen en opstaan gaan. Je loopt zo 
nu en dan vast, je familie en vrienden 
maken zich zorgen, trek je het wel? 
Of trek jij je terug? Misschien ontken 
je het geheel totdat de man met de 
hamer daar is? Mensen kunnen zeer 
verschillend reageren. 

P.S. Heel jammer dat je zelf al een 
dag hebt opgezegd. Tenslotte heb 
je dat gedaan omdat je ziek was/
werd. Je hoorde dus in de ziektewet, 
ook voor die ene dag! Nu mis je een 
ziektewetuitkering voor die ene dag 
en als het zover komt, wordt deze 
dag ook niet meegeteld in je WIA en/
of WW-uitkering, ook je pensioenop-
bouw voor die ene dag is gestopt. 
Nooit meer doen dus!

De boodschap van mensen die het-
zelfde meemaakten, luidt:
Doe er iets aan en denk daarbij vooral 
aan jezelf. Neem het belang van jezelf 
als uitgangspunt, niemand anders zal 
dat voor je doen!

Lief dagboek,
Wat kost dat moeite, zeg, om ‘ver-
standig’ te blijven, terwijl ik me zo nu 

en dan ellendig voel. De bedrijfsarts 
weet nauwelijks wat Sjögren is; mijn 
directe collega’s tonen begrip, maar 
het blijft lastig dat ik zo onbetrouw-
baar ben. Mijn leidinggevende wil wel 
begripvol zijn, maar staat ook onder 
de prestatiedruk van de afdeling. En 
dan al die regelgeving, na zes weken 
zus en weer na zes weken zo. Het 
re-integratieplan en de doem van de 
eindtermijn na twee jaar ziektewet, 
waarvan al bijna een jaar verstreken 
is, de WIA, de WW? Het enige wat ik 
wil is terug aan het werk! Hoe doe  
ik dat?

De boodschap van mensen die het-
zelfde meemaakten, luidt:
Ondanks de ziekte is het zaak ‘handig 
en verstandig’ te handelen. Zorg dat 
je op de hoogte bent van wet- en re-
gelgeving. Zie ook elders in dit blad! 
Trek mensen aan hun jasje als ze niet 
handelen volgens die wet- en regel-
geving. Hoe moeilijk je dat zo af en 
toe ook kunt vinden. En het is in jouw 
belang dat je alles documenteert, 
dat je schriftelijk reageert op zaken 
die lopen en mogelijk niet verlopen 
zoals je zou willen, of zoals het zou 
moeten.

Nieuws van de coaches 

Column Annelies

 Annelies Sylvia Margreet Crissan Mariëtte Pia
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Lief dagboek,
Oh was ik maar mijn vroegere zelf; 
ik moet er zo aan wennen dat ik niet 
meer vanzelfsprekend kan leven en 
werken. Ik weet dat ik ‘verstandig’ 
moet handelen én behoorlijk strate-
gisch. Wie moet ik op wat voor manier 
benaderen; wat zeg ik wel/niet tegen 
wie; en vooral: ik moet niet onaange-
naam worden of heel zielig gaan doen; 
allemaal slecht voor mijn positie. Hoe 
doe je dat als je net te horen hebt ge-
kregen dat je chronisch ziek bent?

De boodschap van mensen die het-
zelfde meemaakten, luidt:
Doe het niet alleen! Klaag en treur 
op de juiste plek en dat is doorgaans 
niet op het werk. Deel je gevoelens 
met je partner, een vriend of vrien-
din en vraag advies. Ga op zoek naar 
deskundigen, misschien zitten ze in je 
netwerk, mensen helpen echt graag 
mensen! Of maak gebruik van de dien-
sten van de vakbond als je lid bent. 
Spreek je rechtsbijstandsverzekering 
aan of zoek een goede (arbeidsrecht)
advocaat. 
Doel: proberen terug te komen op je 
eigen werkplek, en als dat echt niet 
lukt op een andere functie maar wel 
bij je eigen werkgever. Dit traject 
wordt ook wel Spoor 1 genoemd. 
Zie ook elders in dit blad!

Terug bij de eigen werkgever is altijd 
beter dan Spoor 2: aan het werk bij 
een andere werkgever. Bij dit Spoor 
2 traject heb je altijd recht op on-
dersteuning betaald door je eigen 
werkgever. En bedenk dat werkend 
solliciteren altijd beter is dan vanuit 
de ziektewet.

Lief dagboek,
Het kostte wat inspanning maar ik 
heb een plan in overleg met mijn lei-
dinggevende gemaakt om mijn drie 
dagen effectief en efficiënt in te vul-
len. Onder voorwaarden die ik nodig 
heb om door te kunnen werken (ik 
had zelf een voorstel gemaakt, ik ken 
mijn werk tenslotte het beste, en aan 
de hand daarvan konden we goed 
overleggen met elkaar). En ik heb ook 
niet alle doktersafspraken in mijn ei-
gen tijd gepland anders kan ik op mijn 
vrije dagen nog niet goed uitrusten.

De boodschap van mensen die het-
zelfde meemaakten, luidt:
En als het allemaal niet lukt, Spoor 
1 en Spoor 2 zijn niet haalbaar, dan 
komt het WIA traject in zicht en val je 
onder het UWV. 

En als echt alles misloopt, je voelt je 
ziek en vindt zelf dat je niet kunt wer-
ken maar dat wordt niet erkend door 
de bedrijfsarts en de verzekeringsarts 
van het UWV dan is daar de WW. 

Lief dagboek,
Ik zal moeten leren leven met Sjög-
ren. Maar ik wist niet dat chronisch 
ziek zijn zo hard werken was!

De boodschap van mensen die het-
zelfde meemaakten, luidt:
Zoek ondersteuning! Vervang ‘lief 
dagboek’ door ‘coach’ en je krijgt 
direct feedback en advies op jouw 
persoonlijke situatie. Maar je vindt 
vooral de ‘dagboek-functie’: een 
ander vertellen wat je allemaal mee-
maakt en dan krijg je ook nog reactie 
en ondersteuning. 

We wensen iedere chronisch zieke 
veel sterkte en er is heus goed leven 
na de diagnose en met Sjögren!

Mijn ervaring
Mariëtte:
Werk en Sjögren
-  Toen ik na lange tijd uit de ziekte-

wet terugkeerde naar mijn werk, 
was het voor mij heel fijn dat een 

arbeidsdeskundige mijn werkplek 
bezocht en mij adviezen gaf. Zij 
was niet alleen deskundig, maar ik 
voelde mij door haar aandacht ook 
erkend in de problemen waar ik te-
genaan liep.

-  Lange tijd heb ik op mijn werk mijn 
chronisch ziek-zijn voor mezelf 

gehouden. Maar na diverse ziekte-
perioden, heb ik ervaren dat ik door 
openheid hierover meer steun en 
begrip kreeg van mijn collega’s en 
manager.

Volgende keer in 
Nieuws van de 
coaches

•  Column van Pia: ‘Hoe overleef 
ik mijn familie met de 
feestdagen?’

•  Lekker kerst recept van Crissan
•  Wist u dat?
•  Mijn ervaring met reuma 

uitgedaagd

Pia: Wist u dat….?
·  Duidelijke communicatie zorgt voor een prettige sfeer in gezin en op de 

werkvloer?
·  De (voor u) juiste voeding een gunstig effect kan hebben op uw 

gezondheid?
·  Als u anderen laat zien wie of wat u bent, u vaak krijgt wat u nodig 

heeft?
·  U veel beter met uw aandoening kunt leven als u uw situatie kan 

aanvaarden?
·  Al deze onderwerpen worden behandeld in de cursus ‘Reuma 

uitgedaagd’? Hierover volgende keer meer!
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Van alles en nog wat

Goede doelen actie Basis-
school St. Oda  in Ysselsteyn
De leerlingen van groep 7 van Basisschool St. Oda in Ysselsteyn hadden als op-
dracht om een bedrijfje op te zetten dat geld ging verdienen voor goede doelen. 
Ze hebben een aantal organisaties gekozen, waaronder de NVSP. Er is voor elke 
vereniging of stichting € 120,00 opgehaald en op 5 juli is ‘onze’ cheque symbolisch 
overhandigd aan Pleun, een zus van Dyonne (er stond een interview met Dyonne 
als jongste lid van de NVSP,  in ons jubileumnummer ’n Ogenblikje nr. 100). 
Helaas konden wij daar niet bij zijn, maar we hebben dus wel een leuke foto en dit 
stukje!
Een hele mooie en bijzondere actie!

Van de penningmeester a.i. 
Tot dusver verlopen de baten en 
lasten voor de NVSP voor 2017 in 
lijn met de begroting. 

De afgelopen periode zijn de 
volgende giften binnengekomen:
12-07-2017 Goede doelenactie van 
Basisschool St. Oda in Ysselsteyn  
(zie hieronder) € 120,00
20-07-2017 Gift van W.D.R. 
€ 100,00

De NVSP is beide genoemde gulle 
gevers uiterst dankbaar en moedigen 
de overige NVSP-leden en hun ken-
nissenkring aan hun voorbeeld naar 
vermogen te volgen! De reden voor 
dit advies is het nuchtere feit dat we 
als NVSP ondanks subsidies, contri-
buties en giften verlieslatend zijn en 
wel zo’n € 14.000,00 per jaar. Gaarne 
wil ik hierbij nogmaals de mogelijk-
heid van periodieke schenkingen 
noemen, zoals vermeld in het vorige 

’n Ogenblikje.

Automatische incasso 2017
Als u aangegeven heeft dat 
u de contributie per kwartaal 
wilt betalen door middel van 
automatische incasso, dan zal 
het voor het vierde kwartaal rond 

25-10-2017 afgeschreven worden. 
Onder vermelding van: Incassant 
ID: NL48ZZZ404806670000. 
Betalingskenmerk: lidnummer in 
combinatie met uniek kenmerk.

Ad Bracco Gartner
Penningmeester a.i.

Heeft u het programma van de Landelijke Contact- en Informatiedag gezien? 
Het wordt weer een interessante en mooie dag, dus komt u ook?

Oproep 
Hoewel mijn bezigheden als 
penningmeester a.i. mij steeds 
beter af gaan, roep ik al onze 
leden en hun partners op om 
deze taak van mij als 80-ja-
rige over te nemen. Voor een 
oriënterend gesprek hierover 
ben ik met ieder van jullie steeds 
beschikbaar. Een email aan 
penningmeester@nvsp.nl is  
hiertoe voldoende.
Wie meldt zich?

LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID LCID
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Oproep
Woont u in de buurt van Ouderkerk 
a/d IJssel?
Mevrouw Lenie Verwey-Groenendijk 
zou graag in contact komen met an-
dere Sjögrenpatiënten. 

Om ervaringen uit te wisselen, mis-
schien eens een kopje koffie samen 
te drinken enz.
Ook heeft ze erg veel last van een 
droge mond en kan ze haast niets 
meer eten, omdat dat blijft steken 
in haar slokdarm. Heeft u tips om 
dat te verlichten? Stuur ze dan naar 
Mevrouw Verwey.

Haar gegevens:
Mevrouw Lenie Verwey-Groenendijk 
Hennepwerf 28
2955 SP Ouderkerk a/d IJssel

Alvast hartelijk dank!

Regiobijeenkomsten 
in het najaar
Op 28 oktober zal er in ZGT locatie Almelo, in de 
Twentezaal, een lotgenotenbijeenkomst voor de regio 
Overijssel/Twente gehouden worden. Vanaf 13.30 uur  
is de ontvangst. 

Op 20 november zullen dr. R.M. van Vugt en drs. A.M.G. van 
Meerendonk een lezing houden in het VUmc. Inloop vanaf 
13.30 uur. Het onderwerp is: Syndroom van Sjögren en 
mogelijke orgaanbetrokkenheid.

Sjögrenpatiënten
Nationale Vereniging

Sjögrenpatiënten
Nationale Vereniging

Van oud naar nieuw

Niet alleen de vorm van het logo is veranderd, maar 

ook zijn de handen anders. Ziet u het verschil? 

We zullen het nieuwe logo geleidelijk gaan invoeren.



Nieuws

Netwerk voor mensen met 

een beperking of chronische 

ziekte
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Meldactie stapeling zorgkosten
Te veel mensen met een beperking 
hebben te maken met een stapeling 
van zorgkosten. Kosten voor 
zorg en ondersteuning zijn de 
afgelopen jaren verdubbeld. Onder 
andere woningaanpassingen, 
huishoudelijke hulp en hulpmiddelen 
zijn duurder geworden, terwijl 
veel tegemoetkomingen en 
compensatieregelingen zijn 
wegbezuinigd. Mensen raken hierdoor 
in financiële problemen of zien af van 
noodzakelijke zorg.  

Heeft u ook te maken met een stape-
ling van zorgkosten of kent u iemand 
die hierdoor in de knel raakt? Meld 
uw ervaringen bij het Nationale Zorg-

nummer. De meldingen worden 
anoniem verzameld.

U kunt het Nationale Zorgnum-
mer tijdens kantooruren berei-
ken via 0900-2356780 (20 cent 
per gesprek) of u kunt uw ge-
gevens invullen op het contact-
formulier: http://kennisbank.
iederin.nl/app/contactform. Een 
medewerker van het Nationale 
Zorgnummer neemt dan contact 
met u op.

Alle meldingen worden na de 
zomer in TV-programma Ra-
dar aangeboden aan de minister. 

Wie helpt de NVSP 
aan een betrokken 
penningmeester?
Zoals velen bekend, ben ik - als 80-jarige - interim 
penningmeester van de NVSP. Ik heb deze onmisbare 
bestuurstaak op mij genomen om voorlopig de conti-
nuïteit van deze patiëntenvereniging veilig te stellen 
nu Nanda Lubbertsen (oud-voorzitter en penning-
meester a.i.) gestopt is.

Het is mijn bedoeling om dit penningmeesterschap 
zo snel mogelijk over te dragen. Aan iemand die de 
voorkomende taken zoals betalingen doen, incas-
seren en het opstellen van periodieke financiële rap-
portages voor zijn/haar rekening wil nemen. Het zou 
mooi zijn als diegene zich ook betrokken voelt bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de NVSP. 

Dit is best veel gevraagd, maar ik maak me sterk dat 
binnen de gelederen van de NVSP en hun partners er 
niet iemand te vinden is die deze taak op zich wil ne-
men. Voelt u zich aangesproken, neem dan contact 
op met mij.

Ik ben benieuwd!
Ad Bracco Gartner, penningmeester a.i. 
penningmeester@nvsp.nl

Hou op met  
stapelfacturen
Mensen moeten sneller weten hoe hoog hun eigen bijdragen 
voor zorg en ondersteuning zijn. Soms worden mensen ja-
ren later nog met torenhoge afrekeningen geconfronteerd. 
Dit zijn de ‘stapelfacturen’. Onzekerheid over wat er uit-
eindelijk betaald moet worden, leidt tot grote financiële 
problemen.

Op tijd 
Ieder(in) en Per Saldo hebben hierover een reactie gestuurd 
naar het kabinet en de Tweede Kamer. Zij vinden het bijzonder 
belangrijk dat het probleem van de stapelfacturen wordt on-
derkend en dat mensen tijdig weten waar ze aan toe zijn met 
hun eigen bijdragen. 
 
Schulden en zorgmijden 
Mensen komen door de stapelfacturen in grote (financiële) pro-
blemen: oplopende schulden, onverwacht moeten interen op 
spaargeld of zelfs afzien van noodzakelijke zorg (zorgmijding).

Naheffingen 
Het CAK kan tot een periode van 24 maanden met 
terugwerkende kracht eigen bijdragen in rekening blijven 
brengen, zo staat het in een ontwerpbesluit. Het zijn juist 
deze ‘naheffingen’ die veel mensen in de problemen brengen. 
Ieder(in) en Per Saldo vinden dat deze termijn veel korter 
moet. Dit om te voorkomen dat mensen worden verrast door 
de naheffingen. Logisch is om bij andere regelingen aan te 
sluiten, zoals voor belastingaangifte of de UWV-termijnen (bij 
voorbeeld 12 maanden).
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Als jij durft
volgt de toekomst
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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 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

€ 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 gelijktijdig met (uw) medicatie voor het syndroom van Sjögren worden gebruikt.

advertentie


