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Redactioneel

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad 
voordat dit nummer klaar was.
Een korte schets: na acht jaar een prima band 
met mijn oude PC, wordt het tijd voor een nieuwe. 
Als die is geïnstalleerd, werkt alles. Maar de vol-
gende dag hoor ik opeens een hard gebrom. Dus 
ik breng hem terug naar de winkel, en Mark en 
Joyce Koelewijn brengen twee NVSP-laptops. De 
ene begeeft het na een week en de andere krijg ik 
niet aan de praat. Gelukkig heeft Mark een paar 
goeie tips, en nu zit ik dan eindelijk aan mijn  
redactioneel te werken. Overmorgen moet het 
hele nummer klaar zijn.

Landelijke Contact- en Informatiedag
En dat hele nummer bevat deze keer véél. Om te 
beginnen zoveel mogelijk over de Landelijke  
Contact- en Informatiedag, met ten eerste de  
lezingen van drs. Sofie Blokland en prof. dr.  
Timothy Radstake. Deze laatste vertelt dat er 
hard gewerkt wordt om te ontdekken wat een rol 
kan spelen bij het ontstaan en misschien zelfs de  
behandeling van het syndroom van Sjögren. 

Sofie vertelt over de Europese ontwikkelingen op 
onderzoeksgebied naar aanleiding van het in juni 
gehouden EULAR-congres in Madrid (European 
League Against Rheumatism). Hier zijn Joyce,  
Marianne en Mascha ook geweest, en zij beschrij-
ven daarna hun ervaringen.

Het voert hier te ver om álles te beschrijven. 
Maar zoals onze voorzitter verderop vertelt, was 
het een zeer geslaagde dag. De volgende keer 
kunt u de rest van de verslagen lezen.

Eén onderwerp licht ik er even uit: prof. dr. Rinie 
Geenen en drs. Charlotte van der Ven hebben het 
in twee artikelen over vermoeidheid, een klacht 
van veel Sjögrenpatiënten. Wat kan de oorzaak 
zijn en hoe kun je ermee omgaan?
Charlotte beschrijft de uitkomst van een onder-
zoek naar vermoeidheid, waar een groep NVSP-
leden ook aan heeft meegewerkt. Rinie Geenen 
gaat wat dieper in op welke factoren een rol  
kunnen spelen bij vermoeidheid. In de komende 
nummers gaat hij hier meer over schrijven.

Thema vermoeidheid
In het volgende nummer willen wij wat uitgebrei-
der aandacht aan vermoeidheid besteden. Naast 
het artikel van Rinie Geenen, hopen we te kunnen 
ingaan op ervaringen en tips van onze lezers. 

Zijn er mensen die meegewerkt hebben aan de 
behandeling in het onderzoek waar Charlotte 
over schrijft? Vertel ons alstublieft over uw  
ervaringen. Ik kan al wel verklappen dat deze 
behandeling voor een aardig aantal deelnemers 
gewerkt heeft (zie blz. 26 en 27).

Verder:
-  In een aantal fotocollages krijgt u een indruk 

van onze landelijke dag.
-  Tim Both is gepromoveerd op een onderzoek 

naar de werking van onze nieren, en hij komt tot 
een interessante conclusie.

-  Redactielid Marianne Pees heeft een mooi en 
praktisch boek gelezen.

-  De schrijvers van de rubrieken en columns heb-
ben ook weer hun best gedaan.

-  Goed nieuws: we hebben er waarschijnlijk twee 
redactieleden bij!

Bijlagen
Naast een heel dik ‘n Ogenblikje is er door Johan 
Mooi hard gewerkt aan twee bijlagen met interes-
sante informatie. We vinden het belangrijk dat al 
onze leden dit kunnen lezen!

Tot slot
Het was een hele klus, maar ook dit nummer is 
weer klaar. Het is een blad geworden dat in ieder 
geval veel informatie over uiteenlopende onder-
werpen bevat, waar ik heel blij mee ben. En het 
is mooi dat het in ieder geval veel informatie 
over uiteenlopende onderwerpen bevat. Ik hoop 
op veel reacties - naar aanleiding van de oproep 
over vermoeidheid, maar ook andere ervaringen 
in Sjögrenland zijn van harte welkom.

Veel leesplezier!

Mascha Oosterbaan, eindredacteur
eindredacteur@nvsp.nl

Perikelen
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We krijgen meer inzicht

Het jaarlijkse congres van de EULAR (EUropean League Against Rheuma-

tism, Europese Liga tegen Reuma) is een goede gelegenheid om elkaar als 

patiënten, artsen (in opleiding), onderzoekers en health professionals  

(bijvoorbeeld verpleegkundigen en fysiotherapeuten) uit het veld van  

reumatische aandoeningen te ontmoeten. Sofie Blokland praat ons bij.

Een project vanuit de EULAR: de EULAR-Sjögren’s Syn-
drome Task Force, is sinds enkele jaren bezig om op Euro-
pees niveau aanbevelingen op te stellen voor diagnostiek 
en behandeling van Sjögren waarbij in 2015 aanbevelin-
gen voor behandeling van ontstekingen in verschillende 
organen zijn opgesteld, dit werk wordt voortgezet. 
Een ander groot Europees project dat in opstartfase is, 
is HarmonicSS, waarbij samenwerking in Europa als doel 
op de voorgrond staat met onder andere het bij elkaar 
brengen van gegevens van zoveel mogelijk patiënten. (Re-
dactie: De patiëntenorganisaties in Spanje en Nederland 
zijn aangezocht om hierin te participeren, om zo van het 
begin af aan de stem van de patiënt te laten horen).

De nieuwste ontwikkelingen worden hier met elkaar ge-
deeld met als uiteindelijke doel om de zorg voor patiën-
ten met reumatische aandoeningen te verbeteren. Het 
congres vond dit jaar plaats in juni in Madrid en er waren 
ruim veertienduizend mensen aanwezig uit meer dan hon-
derddertig landen. Voor mij als arts-onderzoeker op het 
gebied van Sjögren was het waardevol en inspirerend om 
te zien waarmee onderzoekers in binnen- en buitenland 
bezig zijn. De (arts-)onderzoekers laten hun nieuwste 
bevindingen zien, zodat we kunnen leren van elkaars er-
varing, kunnen voortborduren op de nieuwste kennis en 
samenwerkingen kunnen aangaan. Hieronder zal ik een 
aantal belangrijke onderwerpen op het gebied van Sjö-
gren bespreken waaraan aandacht werd besteed op het 
EULAR-congres. 

Internationale samenwerkingen
Er zijn meerdere grote samenwerkingsprojecten, waar-
aan ook artsen, onderzoekers en patiënten uit ons land 
meewerken. Zo is er bijvoorbeeld het ‘Big Data’ project, 
dat gestart is in 2014 en waarbij gegevens van zoveel 
mogelijk Sjögrenpatiënten wereldwijd worden verzameld 
(inmiddels meer dan negenduizend). Hierdoor krijgen we 
steeds meer inzicht in hoe vaak Sjögren voorkomt en hoe 
vaak de ontstekingen in verschillende organen, lymfoom 
en co-morbiditeit (het tegelijkertijd hebben van twee of 
meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt) voor-
komen. De analyses gaan door en komende jaren zullen 
resultaten volgen. 

Een ander initiatief, het ‘ESSENTIAL’ (EULAR Sjögren’s 
Syndrome Experimental and Translational Investigative 
Alliance) project heeft onder meer als doel om de (micro-
scopische) analyse te verbeteren van het speekselklier-
biopt dat bij een groot deel van de patiënten afgenomen 
wordt om de diagnose Sjögren te stellen. Er wordt ge-
inventariseerd hoe dat weefselonderzoek momenteel in 
verschillende landen wordt gedaan en komende jaren zal 
worden onderzocht op welke manier meer en relevantere 
informatie voor diagnose en beloop van de ziekte uit 
speekselklierbiopten kan worden verkregen. 

Lezing LCID

Verslag van EULAR 2017, het jaarlijkse Europese reumatologiecongres 
waar recente ontwikkelingen met elkaar worden gedeeld
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hiertussen precies is, is nog onduidelijk en hiervoor is 
meer onderzoek nodig. Zou echo zodanig bij kunnen dra-
gen aan het stellen van de diagnose Sjögren dat biopsie 
van het speekselklierweefsel niet meer nodig is? 

Voorlopig is het nog niet mogelijk om de afwijkingen van 
de speekselklieren met behulp van echo zo goed in beeld 
te brengen dat een biopt niet meer nodig zou zijn. Bij een 
deel van de patiënten bij wie op echo geen afwijkingen te 
zien zijn, blijken in het speekselklierbiopt namelijk wél af-
wijkingen te vinden. Daarnaast kan het speekselklierbiopt 
helpen bij het voorspellen van het beloop van de ziekte en 
de waarde van echo daarbij is nog niet duidelijk. 

Opzetten van onderzoek naar nieuwe medicijnen
Onderzoeken naar de effectiviteit van medicatie bij  
Sjögrenpatiënten hebben nog geen duidelijke effectiviteit/
succes laten zien op het verminderen van klachten. Op dit 
moment vinden wereldwijd ongeveer tien onderzoeken 
plaats naar de effectiviteit van (nieuwe) medicijnen, de 
resultaten daarvan volgen de komende jaren. Waarom er 
nog geen effectief medicijn is gevonden, kan deels lig-
gen aan de opzet van het onderzoek. Het is mogelijk dat 
een bepaald middel maar voor een deel van de patiënten 
werkt en dat andere patiënten een ander medicijn nodig 
zouden hebben, de ziekteverschijnselen verschillen im-
mers sterk tussen Sjögrenpatiënten. 

Het gebrek aan effectiviteit kan ook liggen aan de manier 
waarop effectiviteit wordt gemeten. Prof. dr. Raphaèle 
Seror hield dan ook een presentatie waarin belangrijke 
vragen aan de orde kwamen: hoe moet een onderzoek 
naar de werking van (nieuwe) medicatie worden opgezet? 
Welke verschijnselen moet een patiënt hebben om mee 
te kunnen doen? Hoe lang moet behandeld worden? Hoe 

meet je of een medicijn effectief is? 
Zouden alleen patiënten met ‘ac-
tieve’ ziekte mee moeten doen en 
kunnen we de activiteit wel op de 
juiste manier meten? 

Het blijkt moeilijk om voldoende 
patiënten te vinden die in aanmer-
king komen voor deelname aan 
medicijnenonderzoek als de ziekte 
hiervoor ‘actief’ moet zijn. ‘Actieve 
ziekte’ zegt weinig over hoeveel last 
iemand heeft van Sjögren en houdt 
meestal namelijk in dat iemand op 
dat moment behalve droogte, moe-
heid en pijn aan spieren en gewrich-
ten, ook tekenen van ontsteking in 
een of meer andere delen van het 
lichaam moet hebben en dat is bij 
de minderheid van de patiënten 
het geval. Over de beste manier om 
deze onderzoeken op te zetten blijft 
men internationaal dus in gesprek, 
ook de visie van patiënten is daarbij 
belangrijk. 

Nieuwe classificatiecriteria
In Europa en in de Verenigde Staten werden verschillende 
criteria gebruikt om Sjögrenpatiënten te classificeren. 
Sinds vorig jaar zijn gezamenlijke criteria opgesteld zodat 
de resultaten van onderzoeken uit Amerika en Europa 
beter te vergelijken zijn. Classificatiecriteria zijn voor 
wetenschappelijk onderzoek van belang om een duidelijk 
gedefinieerde groep patiënten te selecteren, zodat andere 
artsen en onderzoekers begrijpen over welke patiënten 
het onderzoek gaat. De meeste - maar niet alle - patiën-
ten die de diagnose Sjögren hebben gekregen, voldoen 
aan deze classificatiecriteria. Gwenny Verstappen en 
Jolien van Nimwegen uit het UMC Groningen hebben hier-
over in het nummer van juni meer uitgelegd. (Redactie: 
zie ’n Ogenblikje nr. 122, blz. 22).

Op het congres werd door prof. dr. Simon Bowman gepre-
senteerd hoe de criteria zijn ontwikkeld door middel van 
internationale samenwerking. Onderzoekers uit verschil-
lende landen hebben de oude en de nieuwe classifica-
tiecriteria vergeleken voor de Sjögrenpatiënten uit hun 
ziekenhuis of land in Europa en de groepen patiënten die 
aan de oude en nieuwe classificatiecriteria voldoen komen 
sterk overeen. 

Echografie van de speekselklieren
Echo van de speekselklieren lijkt een veelbelovende tech-
niek om bij patiënten met Sjögren te gebruiken. Er wer-
den op de EULAR meerdere onderzoeken gepresenteerd, 
waaronder dat van Esther Mossel en collega’s uit het UMC 
Groningen. Op beelden die worden gemaakt door middel 
van echografie is bij een groot deel van de Sjögrenpati-
enten afwijkingen in de speekselklieren te zien. Dit lijkt in 
de meeste gevallen samen te hangen met de afwijkingen 
die we zien in het speekselklierbiopt, maar wat de relatie 
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Dit geldt ook voor innovatie op 
het gebied van speekselklierweef-
selonderzoek. Zo heeft dr. Joel 
van Roon uit het UMC Utrecht 
gepresenteerd dat door middel van 
DNA van een speekselklier de ont-
steking mogelijk veel preciezer en 
uitgebreider kan worden geanaly-
seerd dan volgens de huidige tech-
nieken op speekselklierweefsel. 

In een sessie over innovatie heb 
ik mogen presenteren dat het 
speekselklierweefsel van Sjögren-
patiënten veel ontstekingsstof-
fen produceert en dat dat op een 
gemakkelijke manier kan worden 
gemeten in het vocht waarin het 
speekselklierbiopt direct na de in-
greep wordt gespoeld. 

Al deze onderzoeken dragen eraan 
bij dat we steeds beter in kaart kunnen brengen welke 
stoffen en cellen een rol spelen in het bloed en in de ont-
stekingen in de klieren, en mogelijk betrokken zijn bij de 
droogte, vermoeidheid en pijn en bij verschijnselen in an-
dere organen en lymfoom. 

Patiëntparticipatie; NVSP, artsen en onderzoekers 
ontmoeten elkaar
Aan patiëntparticipatie in de reumatologie in brede zin 
werd aandacht besteed in het programma, zowel aan sa-
menwerking op het gebied van zorg als op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek en positie in de maatschap-
pij. Wat betekent het om een reumatische aandoening 
te hebben en hoe zou de zorg in verband daarmee eruit 
moeten zien? Wat kunnen patiënten bijdragen aan het 
opzetten en uitvoeren van onderzoek? De inbreng van 
patiënten is voor verbetering van zorg en onderzoek es-
sentieel. 

Het was fijn om elkaar te ontmoeten en heel goed om te 
zien dat van de NVSP Mascha Oosterbaan, Joyce Koele-
wijn en Marianne Visser aanwezig waren op de EULAR en 
betrokken zijn bij de nieuwe ontwikkelingen in het weten-
schappelijk onderzoek en internationale initiatieven op 
het gebied van patiëntparticipatie. Een goed voorbeeld is 
dat Marianne een poster heeft gepresenteerd over het on-
derzoek naar ervaringen van vrouwen met Sjögren waar-
aan ze samen met prof. dr. Rinie Geenen werkt. U heeft 
hierover eerder kunnen lezen in het ’n Ogenblikje. 

Mede namens dr. Aike A. Kruize, dr. Joel A.G. van Roon  
en prof. dr. Tim R.D.J. Radstake, Sofie Blokland, arts-on-
derzoeker UMC Utrecht

Nawoord NVSP: De goede samenwerking met deze onder-
zoekers, wordt zeer gewaardeerd door de NVSP! Op de 
volgende pagina vertellen Joyce, Marianne en Mascha iets 
meer over wat zij ervaren hebben tijdens de EULAR. 

Basaal (immunologisch onderzoek dat uitgevoerd 
wordt in het laboratorium)
Op basaal onderzoeksgebied worden veel ontdekkingen 
gedaan over hoe de ziekte in elkaar zit. Er wordt bijvoor-
beeld onderzocht of variaties in bepaalde genen of in 
factoren die de genen beïnvloeden op moleculair niveau 
het risico op Sjögren of het risico op een ernstigere vorm 
vergroten of verkleinen. Door dit soort onderzoek leren 
we meer over hoe de ziekte mogelijk ontstaat, maar deze 
resultaten hebben nog geen gevolgen voor patiënten. We 
komen steeds meer te weten over welke witte bloedcellen 
(cellen van afweersysteem of ook wel immuunsysteem, 
zoals T-cellen, B-cellen en dendritische cellen) en stoffen 
die bijvoorbeeld door immuuncellen en speekselkliercellen 
gemaakt worden, een rol spelen. 

Interferon
Om een aantal voorbeelden te noemen: sinds een aantal 
jaar weten we dat de stof type 1 interferon een belangrijke 
rol speelt in de verstoring van het immuunsysteem van 
een deel van de Sjögrenpatiënten. Iris Bodewes, onder be-
geleiding van dr. Marjan Versnel uit het Erasmus MC, heeft 
gepresenteerd hoe ver ze staan. Zo wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar de relatie tussen type 1 interferon en ver-
moeidheid, dit behoeft nog meer onderzoek. Ook in onder-
zoeken in andere centra, bijvoorbeeld naar de effectiviteit 
van nieuwe medicatie wordt gekeken of de effectiviteit 
samenhangt met type 1 interferon. 

Andere voorbeelden: er worden nieuwe antistoffen in het 
bloed ontdekt, in Noorwegen wordt in hersenvocht (afge-
nomen via een ruggenprik) van Sjögrenpatiënten gekeken 
welke stoffen een rol zouden kunnen spelen bij vermoeid-
heid, zeldzame cellen in het immuunsysteem worden on-
derzocht, nieuwe medicijnen worden in laboratoria getest 
op immuuncellen uit het bloed van Sjögrenpatiënten en op 
dieren. Wat dit allemaal oplevert, is in de praktijk nog niet 
toepasbaar maar wel veelbelovend. 

Van links naar rechts: Mascha Oosterbaan, Sofie Blokland, Joel van Roon en 
Aike Kruize, staan voor een poster van een Utrechts onderzoek
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EULAR

Wat hebben we veel gelopen

matische artritis patiënten tot mensen met sclerodermie, 
fibromyalgie, artrose en natuurlijk Sjögrenpatiënten. Wat 
deze laatste categorie betreft: er is een internationaal 
netwerk van Sjögrenpatiëntenverenigingen en er waren 
mensen van diverse Europese Sjögrenorganisaties ook in 
Madrid aanwezig. 

Wij hebben ons gericht op de nieuwste ontwikkelingen op 
Sjögrengebied, de patiëntenparticipatie in wetenschap-
pelijk onderzoek en het werk bij patiëntenorganisaties. 
Daarnaast stond Marianne Visser op bepaalde tijden in de 
hal waar allemaal posters opgehangen waren, haar poster 
te presenteren. Zij had als onderzoekspartner van Rinie 
Geenen (Universiteit Utrecht) en Gonzalo Rojas (Univer-
siteit van Chili) meegewerkt aan de studie ‘Een overzicht 
van de ziekte ervaringen van vrouwen met het syndroom 
van Sjögren’. Deze studie heeft zij ingezonden om te 
presenteren op de EULAR. Daarnaast had zij een beurs 

Bij binnenkomst valt ons al meteen de grootte van het ge-
heel op. Een kanjer van een hal waar je je kunt inschrijven 
en waar allerlei andere informatie te verkrijgen is. En dan 
loop je verder, een hele lange, half overdekte doorgaande 
gang met aan weerskanten allemaal zalen. Er is zelfs een 
loopband om de afstanden wat te overbruggen. Dit moet 
ook wel, want het congres vindt plaats in meer dan twintig 
zalen tegelijk en er zijn rond de 14.000 congresgangers! 
Gelukkig is er een hele goede app die ons in staat stelt 
om te kiezen waar we wanneer naar toe willen gaan. Het 
voert hier natuurlijk te ver om dat allemaal te beschrijven. 

Zoals Sofie in het artikel hiervoor vertelt, zijn er mensen 
uit verschillende gebieden van de reumazorg. Veel reuma-
tologen en arts-onderzoekers. Met daarnaast verpleeg-
kundig specialisten, fysiotherapeuten en voor ons niet 
onbelangrijk, reumapatiënten. Hier zien we ook weer hoe 
divers reumatische aandoeningen kunnen zijn. Van reu-

Het is nu al weer even geleden, maar we herinneren het ons maar al te goed, 

ons bezoek aan de EULAR in Madrid. In dit artikel kunt u hier meer lezen over 

de ervaringen van Joyce Koelewijn-Tukker, Mascha Oosterbaan en Marianne  

Visser, de eerste Sjögrenpatiënt die een onderzoek presenteerde op de EULAR.

De half overdekte gang naar alle zalen
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onder te brengen in een bepaalde groep ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek. We geven ze hier nog weer 
even neer. (redactie: zie ook ’n Ogenblikje nr. 122)

Wat ons opvalt: er zijn zoveel mensen bezig om de diverse 
reumatische aandoeningen te ontrafelen, wat is de oor-
zaak en hoe kan het behandeld worden? Is er in de toe-
komst genezing mogelijk? Het zijn vaak bevlogen onder-
zoekers die bijvoorbeeld met allerlei cellen bezig zijn, te 
kijken of bepaalde cellen zijn die de moeheid bij Sjögren 
zouden kunnen veroorzaken. Helaas, nog niet, maar men 
gaat door! Daarnaast is men aan het kijken hoe men be-
paalde onderzoeken patiëntvriendelijker kan maken. Zoals 
in plaats van een lipbiopt een veel minder ingrijpende 
echo te maken, dat ook door Sofie op de vorige bladzijde 
is beschreven. Prof.dr. Timothy Radstake vertelt verderop 
in dit nummer ook nog meer over voor ons interessante 
en hoopgevende onderzoeken die in het laboratorium 
plaatsvinden.

Patiënten
Ook zijn er verder speciale onderdelen voor patiënten. 
Zoals bijna een hele ochtend over hoe het is om bij een 
organisatie voor en door patiënten te werken, al dan niet 
betaald. Zoals de mensen binnen de NVSP, die zich als 
vrijwilliger inzetten. Waar loop je tegen aan binnen dit 
soort organisaties? Hoe trek je nieuwe mensen aan en 
hoe behoud je de huidige vrijwilligers? Belangrijk voor 
ons, want als je voldoende vrijwilligers hebt, kun je de 
organisatie draaiende houden. Informeren, stimuleren 
en verbinden zijn zo de sleutelwoorden in dit geheel. Dit 
heeft ook alle aandacht van het NVSP bestuur. 

Tenslotte willen we de uitstekende samenwerking met 
diverse artsen en onderzoekers benoemen. Veel van deze 
mensen zijn er van overtuigd dat onderzoekers en behan-
delaars, dit werk beter kunnen doen als ze hun oor te luis-
teren leggen bij de patiënt. Dus ook tijdens deze dagen 
was dat duidelijk bijvoorbeeld bij de artsen en onderzoe-
kers van het UMC Utrecht en Rotterdam. De laatste avond 
hebben we gezamenlijk gegeten en uitgebreid nagepraat 
over wat het is dat ons drijft: zowel bij de artsen/onder-
zoekers als bij ons, was de conclusie dat het belangrijk is 
om elkaar open tegemoet te treden, geïnteresseerd te zijn 
in de beweegredenen van elkaar en zo stapje voor stapje 
verbeteringen in onderzoek en behandeling aanbrengen.
 
Marianne Visser, Joyce Koelewijn-Tukker en  
Mascha Oosterbaan

aangevraagd. Op die manier is het haar daadwerkelijk 
gelukt om in Madrid de resultaten van het onderzoek te 
tonen. Haar poster was ook opgenomen in een postertour. 
Dat wil zeggen dat er tien posters rond een zelfde thema 
bezocht worden door een groep geïnteresseerden en dat 
je een korte mondelinge toelichting moet geven. Daarna is 
er dan ruimte voor discussie. 

Wetenschappelijk Onderzoek  
Deze drie dagen hebben we echt gekeken waar we onze 
tijd en energie het beste aan konden besteden. Het komt 
voor dat we ons soms opsplitsen en elkaar dan daarna 
weer ontmoeten en bijpraten. En aangezien er een hit-
tegolf over Madrid rolde, was het aangenaam om naar 
gekoelde ruimtes te gaan. Hoewel dat weer niet zo prettig 
voor onze ogen was…

Sofie heeft in haar verhaal op de vorige pagina’s verschil-
lende onderzoeken belicht die voor ons van belang zijn. 
Natuurlijk zijn wij ook naar de lezing over de classifica-
tie criteria geweest.  De dames en heren onderzoekers 
hebben de classificatie criteria opnieuw vastgesteld en 
bevestigd dat dit niet is om de diagnose het syndroom 
van Sjögren te stellen. Deze criteria zijn er om patiënten 

��

Oprichting studiegroep
De start voor ons was het bijwonen van de eerste 
vergadering van de studiegroep van samenwerkende 
participanten in wetenschappelijk onderzoek.  
Dr. Maarten de Wit, die in 2014 is gepromoveerd op 
patiëntparticipatie in reumatologie onderzoek en al 
lang actief is binnen de EULAR, heeft het initiatief 
genomen tot deze bijeenkomst.

Het doel van deze eerste vergadering was te inventa-
riseren waar behoefte aan is. Om een soort agenda te 
maken voor onderzoek, wat vinden wij dat er samen 
ontwikkeld moet gaan worden, waar zouden we aan-
dacht aan moeten besteden? Er wordt geconcludeerd 
dat het belangrijk is dat er zoveel mogelijk geschool-
de partners in onderzoek komen. Mensen die een cur-
sus hierover gevolgd hebben. In Nederland worden dit 
soort cursussen door Maarten de Wit verzorgd. Maar 
dat je ook wel gebruik kunt maken van betrokken pa-
tiënten zonder opleiding, maar met ervaring op een 
bepaald gebied. 

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 (Schirmertest) 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. 



advertentie
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Stadswandeling
Goedemiddag Dames en Heren - 
Uh…, pardon: Goedemiddag Beste Toeristen!

Vanmiddag neem ik u mee op een historische wandeling 
door onze mooie hoofdstad Amsterdam.
Even een waarschuwing vooraf: in uw toeristengidsjes 
staan wellicht andere namen dan die ik u straks ga noe-
men. Dit komt doordat wij de namen van onze attracties 
hebben aangepast aan de wensen en gevoeligheden van 
diverse in ons land woonachtige minder- én meerderheden.
In Rotterdam heeft de kunstinstelling Witte de With haar 
naam veranderd omdat de carrière van de heer De With 
bleek te zijn doordrenkt van bedenkelijke acties in onze 
voormalige koloniën.
Wij van de VVV Amsterdam hebben besloten dit beleid ook 
in onze stad consequent door te voeren. 

Goed, dan beginnen wij nu onze wandeling.
Op dit moment bevindt u zich op het voormalige Rokin. 
Uiteraard houden wij tegenwoordig rekening met de over-
grote meerderheid van niet-rokers in ons land. De gemeen-
teraad heeft daarom besloten tot een nieuwe naam: het 
Rook-Uit. 
Ja, lacht u maar. Maar wij nemen onze voorbeeldfunctie 
als hoofdstad serieus!

We lopen nu via de Dam de Sojastraat in. 
Voorheen was dit de Kalverstraat, maar er waren steeds 
meer vegetariërs die onze belangrijkste winkelstraat gin-
gen mijden, hetgeen ten koste ging van de omzet. Daarom 
steunde ook de winkeliersvereniging van harte de van 
overheidswege voorgestelde naamswijziging.

Zo dadelijk arriveren wij op de Dames- en Herengracht. 
Tja… Ik moet eerlijk bekennen dat wij ook zelf nog niet he-
lemaal tevreden zijn met deze nieuwe naam. Het gemeen-
tebestuur buigt zich momenteel over een nieuw voorstel: 
de LHTBQI-gracht.

Nog even, en dan arriveren we bij het Rijksmuseum. Daar 
wordt momenteel hard gewerkt aan het vervangen van alle 
schilderijen uit de Gouden Eeuw. 
Velen van u hadden wellicht gehoopt een blik te kunnen 
werpen op beroemde schilderijen van Rembrandt, Vermeer 
en Hals. Maar helaas… Recent zijn wij tot de schokkende 
ontdekking gekomen dat zij zich allen schuldig hebben 
gemaakt aan het gebruik van pigmenten die door de ver-
derfelijke VOC waren gestolen in het voormalig Nederlands 
Indië. Zo hebben deze befaamde kunstenaars indirect mee-

gewerkt aan de wrede onderdrukking van het Indonesische 
volk, en ons Rijksmuseum wil daar uiteraard op geen en-
kele wijze mee worden geassocieerd. 
De eerste schilderijen die zijn verwijderd, zijn die van Jan 
Steen. Op diverse werken van hem zijn dronken én vlees-
etende lieden te zien. Bijzonder aanstootgevend, voor zo-
wel geheelonthouders als vegetariërs. Steens werken zijn 
dan ook direct vervangen door stukken van Herman Brood 
en Karel Appel.

Maar toch: wij begrijpen uw teleurstelling. Daarom bie-
den wij u een spectaculair alternatief: een bezoek aan de 
Arena. 
In deze voetbaltempel heeft ons Nederlands elftal triomfen 
gevierd.
Ja, kijkt u maar eens goed rond. Op deze grasmat speelden 
grootheden als Johan Cruyff, Ronald Sojavrouw en Sjakie 
uh… Afijn, u weet wel wie ik bedoel.
Wij tonen u tenslotte nog een korte film met hoogtepunten 
van ons nationale team. 

Over film gesproken, hierna gaan we naar het prachtige 
filmmuseum ‘Eye’. 
Hier zal de gids u interessante details vertellen over Ne-
derlandse topfilms als ‘Negroïdeboek’, ‘Het mensje met het 
rode haar’ en ‘Fruit met een niet-westerse achtergrond’.

Na het bezoek aan ‘Eye’ beëindigen wij onze wandeling, en 
bent u vrij om onze prachtige stad op eigen gelegenheid 
verder te verkennen. 
Dit is het einde van mijn verhaal. Ik wens u…

Oh, ik zie dat er nog een vraag is. Ja hoor, zegt u het maar. 
De Albert Cuyp? Jazeker, zeer de moeite waard, daar is 
van alles te koop.
Wat zegt u? ‘Wát dan?’
Nou, bijvoorbeeld slavenarmbanden. En negerzoenen. En 
Keulse potten.
Pas alleen op voor al die kut-Marokkaantjes: allemaal zak-
kenrollers. 
En kijk uit dat de marktkooplui u niet teveel laten betalen, 
want die gasten zitten van oudsher al vol jodenstreken.

Nou, ik zou zeggen: nog veel plezier en tot ziens!

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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worden. Echter, met nieuwe technieken die tegenwoordig 
voorhanden zijn, kunnen we ziektes veel beter begrijpen, 
voorspellen wat het ziektebeloop zal zijn, en bepalen voor 
wie welke medicijnen geschikt zouden zijn. 

Nieuwe technieken vragen onze aandacht
Met behulp van een ‘moleculaire vingerafdruk’ zal in de 
toekomst worden bepaald welke behandeling past bij 
welke patiënt. Een moleculaire vingerafdruk is een samen-
gesteld profiel van moleculen: scheikundige stoffen zoals 
genen of eiwitten die verhoogd of verlaagd aanwezig of 
actief zijn in het bloed of in het weefsel van een patiënt. 
Bij de ene patiënt zijn andere stoffen verhoogd en andere 
genen actief dan bij de andere patiënt, zij hebben dus een 
verschillende moleculaire vingerafdruk. Sommige patiën-
ten hebben bijvoorbeeld een interferon-handtekening: aan 
hun moleculaire vingerafdruk is een profiel van verhoogde 
activiteit van bepaalde genen te zien die te maken heb-
ben met de ontstekingsstof interferon.

Dit is een heel andere vorm van denken dan de huidige 
vorm, waarbij een arts beoordeelt welke aandoening een 
patiënt heeft en daarom een bepaalde therapie kiest 
(waarbij de mogelijkheden bij Sjögren nog erg beperkt 
zijn). In de toekomst hopen we aan het bloed of weefsel 
bijvoorbeeld te kunnen zien bij wie welke therapie moet 
worden gegeven. Bij kankerpatiënten wordt van dit prin-
cipe gebruik gemaakt door te onderzoeken welke molecu-
laire processen een rol spelen in de tumor van een patiënt 
en daarop wordt gerichte therapie toegepast. 

Handtekening
Bij een auto-immuunziekte zoals Sjögren is dit veel com-
plexer, daar is geen aanwijsbare tumor en is de oorzaak 
waarom iemand ziek is niet makkelijk te vinden. Professor 
Radstake liet voorbeelden zien van hoe een moleculaire 
vingerafdruk bij Sjögrenpatiënten kan worden bepaald. 
We weten dat het immuunsysteem (afweersysteem) een 
belangrijke rol speelt bij Sjögren; witte bloedcellen zijn te 
actief en zitten op de verkeerde plaats, zoals in de speek-
sel- en traanklieren. 

Uit het bloed van een aantal Sjögrenpatiënten, non-Sjögren 
siccapatiënten en gezonde mensen is een bepaalde soort 
zeldzame witte bloedcellen (dendritische cellen) onder-
zocht. Het is maar een half procent van alle witte bloedcel-
len, maar deze cellen hebben belangrijke functies zoals het 

In het UMC Utrecht leidt hij samen met Aike Kruize en 
Joel van Roon het onderzoek naar Sjögren, waaraan 
Maarten Hillen, Fréderique van Vliet-Moret, Ana Pinheiro-
Lopes, Eefje van der Heijden, Sarita Hartgring, Rina Wi-
chers, Aridaman Pandit en ik meewerken. Ook leidt hij 
in het UMC Utrecht onderzoek naar onder andere scle-
rodermie en SLE. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol 
bij grote internationale samenwerkingsprojecten op het 
gebied van Sjögren, zoals ESSENTIAL en HarmonicSS en 
het bestuur van EULAR. Kortom de aangewezen persoon 
om op het gebied van Sjögren de stand van zaken samen 
te vatten en te vertellen wat er in de nabije en verre toe-
komst te verwachten is. 

Hij begon zijn verhaal met het benoemen van de tekort-
komingen van de zorg; voor veel aandoeningen zijn geen 
of onvoldoende effectieve behandelingen en we weten 
niet goed aan welk patiënt we welke medicijnen moeten 
voorschrijven en hoe lang die medicijnen gebruikt moeten 

Lezing LCID

Is er hoopgevend nieuws?
Professor Timothy Radstake uit het UMC Utrecht hield op de Landelijke 

Contact- en Informatiedag een voordracht met als titel “De toekomst van 

het syndroom van Sjögren in een notendop”. 

Annemiek bedankt Timothy met een mooie bos bloemen
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 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.

activeren van andere witte bloedcellen die in groten getale 
in de speeksel- en traanklieren aanwezig zijn. 

Met behulp van nieuwe technieken zijn deze dendritische 
cellen op moleculair niveau onderzocht en geanalyseerd 
met ingewikkelde computermodellen. Als resultaat is een 
moleculaire vingerafdruk bepaald voor elke patiënt. Het 
werd duidelijk dat zelfs in deze zeldzame cellen verschil-
len te vinden zijn tussen Sjögrenpatiënten, non-Sjögren 
siccapatiënten en gezonde mensen. 

Er wordt volop onderzoek gedaan naar hoe deze molecu-
laire vingerafdruk kan bijdragen aan het vaststellen van 
de ziekte, het voorspellen van het beloop van de ziekte en 
aan het vinden van nieuwe medicijnen. Mogelijk is in de 
toekomst ook te voorspellen of sommige non-Sjögren sic-
capatiënten toch Sjögren ontwikkelen. 

Stripje op het voorhoofd
Een andere nieuwe techniek die binnenkort voor het eerst 
zal worden getest, is het meten van moleculen uit de 
stofwisseling door middel van een simpel stripje op het 
voorhoofd. Op het stripje blijven stoffen zitten die zich op 
de huid bevinden en die het product zijn van de stofwisse-
ling. Mogelijk levert zelfs deze analyse van de stofwisse-
ling van bijvoorbeeld de talgklieren in de huid verschillen 
op tussen Sjögrenpatiënten en gezonde mensen en een 
moleculaire vingerafdruk per patiënt.

advertentie

Een vraag uit de zaal

Toekomst
Samenvattend liet professor Radstake zien dat er volop 
onderzoek wordt gedaan naar Sjögren met gebruik van 
innovatieve technieken. In de toekomst hopen we dat dit 
leidt tot ‘personalised medicine’, effectieve behandelin-
gen gericht op de moleculaire vingerafdruk van de indivi-
duele patiënt.

We hebben van veel aanwezigen mogen horen dat zijn 
boodschap inspirerend en hoopgevend was. 

Sofie Blokland, arts-onderzoeker UMC Utrecht
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Boekbespreking

Geluk en optimisme
Een bewezen werkzaam programma op  
basis van positieve psychologie
Auteurs: Madelon Peters & Elke Smeets

Dit boek leert je om te genieten van de dingen om je heen. Je kunt geluk halen uit 

kleine, mooie momenten. Het is belangrijk om stil te staan bij wat er nu is en niet 

te streven naar meer. De schrijfsters spelen in op de behoefte om in eigen geluk 

te voorzien. Zij beogen op een wetenschappelijke verantwoorde manier hieraan te 

voldoen.

Allereerst wordt er uitleg gegeven over wat positieve psy-
chologie is. Er wordt ingegaan op de rol van positieve en 
negatieve emoties en het belang van bevorderen van po-
sitieve emoties voor het algemeen welbevinden. De vraag 
waar verschillen tussen mensen in geluk en optimisme 
vandaan komen komt aan bod.

In het boek wordt een programma gepresenteerd wat een 
bewerkte versie is van het internetprogramma ‘Gelukkig 
ondanks pijn’. Dit programma is gebruikt in de begeleiding 
van patiënten met chronische pijnklachten. Een korte sa-
menvatting en resultaten van het onderzoek naar dit pro-
gramma ontbreken niet. Het huidige programma is door 
de auteurs omgedoopt naar ‘Werken aan geluk’, omdat 
niet alleen patiënten met chronische pijnklachten gehol-
pen kunnen worden, maar iedereen die zoekt naar meer 
geluk. Het bewezen werkzame programma is ontwikkeld 
aan de Universiteit van Maastricht.

Er komen vier bouwstenen aan bod, waar het programma 
op gestoeld is: zelfcompassie, aandacht voor positieve 
dingen, genieten en optimisme. De begrippen worden per 
hoofdstuk uitgelegd en bevatten ook een weekprogramma 
met oefeningen. Aan de hand van vragenlijsten worden er 
een voor- en een nameting gedaan. Daarna wordt er nog 
aandacht besteed aan het vasthouden van de positieve 
veranderingen.

De oefeningen zijn gemakkelijk inpasbaar in het dage-
lijks leven, maar kosten wat tijd. Soms moet er een aan-
tal weken een dagboek bijgehouden worden of notities 
van gevoelens. Toekomstvisie(s) komen aan bod en de 
gedachten hierover. Vragen als: “waar heb je vandaag 
het meest van genoten” of “denk terug aan de mooiste 
dag van je leven” lijken eenvoudig, maar stemmen vaak 
tot nadenken.

Een boek wat op simpele wijze in eenvoudige 
stappen leert gelukkiger en optimistischer te worden.
Gaan de Sjögrenklachten ervan over? Nee, natuurlijk niet, 
maar leven met Sjögren of een andere (auto-immuun-)
ziekte en de bijbehorende klachten wordt op deze manier 
wel wat gemakkelijker.

Marianne Pees
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Met respect
We zijn al weer drie maanden verder en  
er komt weer een nieuwe uitgave van  
’n Ogenblikje aan. Mascha trekt aan de bel 
en vraagt mij om een bijdrage voor ons blad. 
Ik ga achter de laptop en bedenk waar ik het 
nu over ga hebben.
In mijn bijdrage van september heb ik het 
er al over gehad: we wilden met het bestuur 
twee dagen aan het werk gaan op de  
Imminkhoeve in Lemele (gemeente Ommen). 
Het ligt in een prachtig natuurgebied in het 
Overijsselse Vechtdal, op de Sallandse  
Heuvelrug. Voor mij bijna een thuiswedstrijd, 
ik woon er twintig kilometer vandaan. 

Samen met Jolanda van Dijk van PGO-
support hebben we als bestuur geprobeerd 
de toekomst te verbinden met de huidige 
activiteiten en plannen. Daarbij hebben we 
gebrainstormd over de vraag: welke waarden 
zijn van belang bij de NVSP? Naar voren 
komt dan als eerste: respect. Wederzijds 
respect voor de ander, voor de organisatie 
maar ook voor jezelf. We zijn het met elkaar 
eens: er staat een prachtige organisatie, we 
hebben goede plannen. 

Een punt is dat de takenlijsten van de ver-
schillende bestuursleden lang zijn, eigenlijk 
te lang. Al snel blijkt dat het heel moeilijk is 
iets af te stoten, om keuzes te maken. We 
hebben wel wat geschoven met taken, maar 
de activiteiten van het jaarplan blijven zoals 
ze zijn.
De financiële situatie is een punt van aan-
dacht, daar gaan we mee aan het werk en we 
blijven op zoek naar nieuwe bestuursleden 
die samen met ons aan de slag gaan met  
activiteiten voor de NVSP. 

We willen graag een levendige vereniging zijn 
die in beweging is. We willen meer bekend-
heid over Sjögren. We willen dat patiënten 
invloed krijgen op wetenschappelijk onder-
zoek en dat er betere behandelingen komen. 

We willen zichtbaar zijn, dat mensen ons 
weten te vinden en dat we leden hebben die 
betrokken zijn bij de organisatie. We gaan 
door met de belangen te behartigen van 
onze leden.

Een van de activiteiten van de NVSP is de 
Landelijke Contact- en Informatiedag. Die 
heeft 7 oktober plaats gevonden. Wat een 
prachtige dag! Dan is meteen duidelijk waar-
om we het allemaal doen en dat het de moei-
te waard is om hier je vrije tijd in te stoppen. 
Er zijn veel mensen druk mee geweest. Het 
is veel werk, maar wat mij betreft is deze 
dag het vele werk meer dan waard. 

Ook ik heb meegedaan met de voorbereidin-
gen, maar ik was nog nooit op een landelijke 
dag aanwezig geweest. Hier staat een prima 
organisatie. Een draaiboek waar alle stap-
pen die gezet moeten worden instaan en een 
commissie, waar de familie Koelewijn een be-
langrijke rol speelt, zorgen ervoor dat overal 
aan gedacht wordt. 

De stands met informatie, de bijdrage van 
professor Radstake, de mensen die de work-
shops hebben geleid en het vragenrondje 
hebben bemenst, de vrijwilligers die allerlei 
hand- en spandiensten hebben uitgevoerd: 
geweldig! We hebben al weer geëvalueerd, 
met elkaar gekeken hoe het volgend jaar nog 
beter kan. De vragenlijsten doorgenomen 
met uw reacties en opmerkingen. De eerste 
afspraken voor de landelijke dag 2018 zijn al 
weer gemaakt. 

Dit ’n Ogenblikje gaat voor een groot deel 
over de landelijke dag. Ik wens u veel lees-
plezier en vergeet niet op onze website te 
kijken, daar vindt u nog meer foto’s van deze 
dag.

Annemiek Heemskerk, voorzitter
voorzitter@nvsp.nl

Van de voorzitter
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Workshop LCID

Ben je ook zo moe?
Moeheid aanpakken: overgewicht,  
ziekteactiviteit en hormonen

Is het mogelijk om in veertig minuten te leren hoe een probleem dat al vijf, 

tien of twintig jaar bestaat aangepakt kan worden? Dat lijkt een onmogelijke 

opgave als het om chronische moeheid gaat. Toch hebben de wetenschap en 

klinische praktijk wel wat te bieden. Bijna honderd mensen dachten er ook 

zo over. Ze bezochten een workshop waarin handreikingen werden geboden 

voor de aanpak van moeheid. De reden om deze workshop te geven lag in 

goede resultaten van een behandeling van ernstige moeheid (zie ons verslag 

elders in dit blad). In dit artikel worden overgewicht, ziekteactiviteit en hor-

monen als beïnvloedende factoren van moeheid besproken. In de komende 

’n Ogenblikjes zullen er artikelen verschijnen over het slaap-waakritme, 

lichaamsbeweging, emoties en negatieve gedachten.

onderdeel beweegt, dan gaat de rest ook bewegen. Elk 
onderdeel van het speelgoedmobiel beïnvloedt elk ander 
onderdeel. Iedere kindermobiel is anders. Bij de ene mo-
biel wordt de beweging vooral bepaald door één zwaar on-
derdeel, terwijl bij andere mobielen veel kleine onderdelen 
even zwaar en bepalend zijn voor de bewegingen. Zo ver-
schillend als speelgoedmobielen zijn, zo verschillend zijn 
mensen ook. Bij sommige mensen is er één grote invloed 
op alle andere factoren en bij andere mensen zijn er veel 
kleine invloeden. Ieder moet ontdekken welke factoren 
vooral belangrijk zijn voor het beïnvloeden van de eigen 
moeheid. 

Kaartjes sorteren
De deelnemers aan de workshop kregen een setje met zes 
kaartjes die invloed kunnen hebben op chronische moe-
heid. Ze legden de kaartjes op volgorde. Bovenaan lagen 
de kaartjes met de factoren waarvan ze dachten dat die 
het meeste invloed op hun moeheid hadden. Zie figuur 1.

Ernstig overgewicht
Ernstig overgewicht werd weinig gekozen door de mensen 
als meest beïnvloedende factor van moeheid. Voor som-
mige mensen kan ‘ernstig overgewicht’ echter de meest 
beïnvloedende factor van chronische moeheid zijn. Zie fi-
guur 2. Ernstig overgewicht heeft een nadelige invloed op 
alle andere factoren: slaap, ontstekingsactiviteit, emoties, 
lichaamsbeweging en bovendien ook op pijn. Mensen die 
ernstig overgewicht hebben en hulp willen bij het afvallen 
kunnen met de huisarts overleggen. 

Mensen verschillen
Er is niet één model dat chronische moeheid kan ver-
klaren. Veel factoren kunnen moeheid beïnvloeden en er 
zijn bovendien veel gevolgen van moeheid. Deze factoren 
kunnen met een speelgoedmobiel in beeld worden ge-
bracht. Dat is zo’n apparaat dat je aan het plafond hangt 
en waaraan diertjes of andere onderdelen hangen. Als één 

Rinie Geenen aan het woord
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Of sprake is van ernstig overgewicht kan worden berekend 
door de BMI (Body Mass Index) te berekenen. Dat kan bij-
voorbeeld door de BMI-meter van het Voedingscentrum 
op het internet op te zoeken en in te vullen. Mensen ko-
men, als ze dat willen, misschien in aanmerking voor een 

maagverkleining als de BMI groter is dan veertig of als de 
BMI groter is dan vijfendertig en er bovendien sprake is 
van andere ziekten zoals artrose of suikerziekte. 
Bij een BMI groter dan vijfentwintig wordt al gesproken 
van overgewicht. Het Voedingscentrum geeft goede tips 
om het lichaamsgewicht te verminderen. Deze zijn op te 
zoeken op de internetpagina van het Voedingscentrum. 
Drastisch afvallen lukt maar weinig mensen en er zit zelfs 
een gevaar in dat het gewicht er later weer bijkomt (jojo 
effect). Een duurzame verandering van ongezonde eet- 
en drinkgewoontes en meer bewegen is belangrijk. De 
meeste mensen weten wel waar ze het meest zondigen 
als het gaat om ongezond eten en drinken. Een eerste 
goede stap is om die grote zonden op een rij te zetten en 
een concreet plan te maken, waarin staat welk ongezond 
eten in welke mate zal worden afgebouwd in de komende 
maanden. 

Ziekteactiviteit 
Indien sprake is van kortstondige verhoogde ontste-
kingsactiviteit of een ander ziekteproces, dan is het 
waardevol om een arts te raadplegen. Als het de arts 
lukt om de ziekteactiviteit te doen afnemen, dan kan de 
moeheid ook afnemen. 
Het is echter kenmerkend voor reumatische aandoenin-
gen dat chronische moeheid nauwelijks samenhangt met 
ziekteactiviteit zoals vastgesteld met metingen in het 
bloed. In het lichaam is geen enkel stofje te vinden dat 
een duidelijke verklaring voor chronische moeheid geeft. 
Er is dan ook geen medicijn tegen moeheid. Persoonlijke 
factoren zoals gedachten, gedrag en emoties van mensen 
hangen wel samen met chronische moeheid. 

Figuur 2. Weergave van het speelgoedmobiel model van chronische 
moeheid. Alle factoren beïnvloeden elkaar. Als één factor verandert, 
veranderen alle factoren. In het weergegeven model heeft vooral 
overgewicht een zware invloed op de andere elementen

Figuur 1. Zes kaartjes met factoren die de chronische moeheid kunnen beïnvloeden. De mate waarin deze factoren van invloed zijn verschilt 
van persoon tot persoon
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Verandering van de leefstijl lijkt daarom nog het beste  
“medicijn”, maar dat vraagt wel een behoorlijke inspanning.

Hormonen
Dr. André Hartkamp, reumatoloog in ’s-Hertogenbosch 
deed onderzoek naar het effect van het hormoon DHEA op 
moeheid. Dat is een hormoon dat op de dopinglijst van de 
Tour de France staat. Het maakt sporters vitaler waardoor 
ze nog beter presteren. Onderzocht werd of het hormoon 
ook werkte tegen moeheid bij mensen met het syndroom 
van Sjögren. Eén helft van de groep kreeg het hormoon 
DHEA toegediend en de andere helft een nepmiddel dat er 
precies hetzelfde uitzag als het hormoon. Beide groepen 
slikten gedurende een jaar dagelijks een pil. Tijdens dat 
jaar was de moeheid beduidend lager. Dat gold echter zo-
wel voor het hormoon DHEA als voor het nepmiddel. Daar-
uit bleek dat het vitaliserend hormoon zelf geen invloed 
had op de chronische moeheid. Ook ander onderzoek met 
hormonen heeft nog geen duidelijk effect op het verminde-
ren van chronische moeheid aangetoond. 

Actieplan
Leefstijl verandering lijkt op dit moment dus het beste 
medicijn tegen chronische moeheid. Om te voorkomen dat 
goede voornemens stranden, is het belangrijk om een ac-
tieplan te maken, waarin heel concreet staat omschreven 
wat u, waar, wanneer, hoe lang en eventueel met wie gaat 
doen (tabel 1). 

Rinie Geenen en Charlotte Dewsaran-van der Ven

TABEL 1. GEEN WOORDEN MAAR DADEN: MAAK EEN  
ACTIEPLAN !

1.  Omschrijf nauwkeurig wat uw doel is. 

2.  Bedenken wat u, waar, wanneer en hoe lang gaat 
doen. 

Zowel de beginsituatie als de eindsituatie moeten zo 
concreet mogelijk zijn.

Om dit duidelijk te maken, nemen we het doel ‘Gewicht 
verliezen door minder alcohol te drinken’ als voor-
beeld. Voor dit doel moet een actieplan worden gefor-
muleerd.

Wat? Het doel moet concreet zijn. Als een doel in vage 
termen is beschreven, kunt u er niet aan werken om-
dat u dan niet weet wat u moet doen. Zo is het boven-
staande doel nog niet concreet genoeg, want er staat 
niet wat u precies gaat doen. Beter is ‘Ik drink het ko-
mende half jaar als ik thuis ben op minimaal twee da-
gen per week geen alcohol en op maximaal vijf dagen 
per week maximaal één glas per dag. Op een feestje 
drink ik maximaal vier glaasjes alcohol’. 

Waar? Het moet duidelijk zijn waar u het doel gaat uit-
voeren. In het bovenstaande voorbeeld staat duidelijk 
gespecificeerd hoeveel u thuis en op een feestje zult 
drinken. 

Wanneer? Het moet duidelijk zijn wanneer u het doel 
gaat uitvoeren. De kans is dan groter dat u het ook 
daadwerkelijk gaat doen. In bovenstaand voorbeeld 
staat het per dag gespecificeerd. 

Hoe lang? Beschrijf ook zo precies mogelijk hoe lang u 
de activiteit wilt uitvoeren. In het voorbeeld ligt er een 
plan voor ‘het komende half jaar’.

Met wie? Geef eventueel aan met wie u het doel gaat 
bereiken. In dit geval is dit niet van toepassing.

OPROEP • OPROEP • OPROEP • OPROEP • OPROEP • OPROEP 
Het thema van het eerste nummer in het nieuwe jaar is vermoeidheid.
 
 Rinie Geenen komt weer met een artikel. Maar wij willen ook graag van u weten hoe dat is 
en wat u er eventueel aan doet/tips enzovoort!

 Bent u ook zo moe? Wat zijn uw ervaringen? Wat doet u er aan? 

Laat het ons weten: eindredacteur@nvsp.nl

OPROEP • OPROEP • OPROEP • OPROEP • OPROEP • OPROEP 
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Roelie kreeg in 2000 de diagnose Sjögren, waardoor deze zieken
verzorgende 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.

��

Walk of live
‘Wat er ook op je pad komt, daar moet je 
iets van maken.’ En jij kunt het weten, denk 
ik erachteraan. Een praatje met een oud-
collega bij de supermarkt. Op de fiets naar 
huis denk ik over haar woorden na. Ieder 
zijn eigen pad, ieder z’n eigen verhaal. Thuis 
maak ik Drammenhage, een recept dat ik 
dertig jaar geleden heb gekregen in het 
verpleeghuis waar ik toen werkte. Zuster 
Roelie is patiënt mw. R.A. van der Meer-
Koelman geworden.

Sjögren is me overkomen, voor het UMCG 
heb ik gekozen en ik ben blij met de kennis, 
kunde en zorg van het specialistenteam. 
Maar die controleafspraak van vandaag, 
daar heb ik nu even helemaal geen zin in. En 
dat getokkel van Dire Straits staat me ook 
niet aan. Ik druk de cd-speler van de auto 
uit. Als we in Groningen voor de derde keer 
voor het zelfde verkeerslicht stilstaan, zoek 
ik Mark Knopfler toch weer op. Walk of Life. 
Bij de kaakchirurgie heb ik een prettig ge-
sprek met de man die me de allerbeste tip 
ooit gaf, ‘wel leuke dingen blijven doen hoor, 
dat is belangrijk.’ De oogarts vindt mijn 
droge, rode, beschadigde ogen zorgelijk en 
schrijft diverse oogdruppels voor. Over twee 
maanden terugkomen. De reumatoloog ad-
viseert om naar de huisarts te gaan voor 
een behandeling van de schimmelinfectie 
van mijn teennagels. 

Mijn eerste reumatoloog vertelde over de 
gulden energie van alle mensen. Gezonde 
mensen betalen vijftig cent voor de vaste 
lasten, bij mensen met Sjögren zijn de vaste 
lasten veel hoger. Van de gulden naar de 
euro. Mijn agressieve, onrustige, grillige 
Sjögren is tot rust gekomen. Van de infusen 
van toen naar nu, zonder medicijnen. Van 

een gezin met drie kleine kleutertjes naar 
een huishouden met drie volwassen perso-
nen. En de onrust van de overgangshormo-
nen is ook verleden tijd. Dezelfde Sjögren, 
een heel ander beeld. Er zijn nu tijden dat ik 
op een slechte dag meer energie heb, dan in 
het verleden op een goede dag. 

De volgende dag gaan we wat leuks doen, 
we gaan naar Wageningen. Op en langs de 
weg is van alles te zien. Toespraken, een 
diploma, felicitaties en bloemen voor onze 
schoondochter. In hotel De Wereld staan 
we even stil bij de geschiedenis en genie-
ten we van de lekkere bitterballen. Een dag 
later ruil ik mijn kwartetspel recepten van 
de oogarts in voor een indrukwekkende 
grote tas vol oogdruppels. En dan een-het-
valt-even-niet-mee periode. Het zij zo. De 
afspraak van vijftig minuten bij de tandarts 
verzet ik. Twee weken later ga ik naar de 
huisarts en de apotheek. 

In Drachten rijdt sinds kort een auto in de 
primaire kleuren vanwege het honderdjarig 
bestaan van kunstbeweging De Stijl. Ik doe 
ook mee. Bij de voordeur staan bloempotten, 
een bistrostoeltje met stormlantaarn, kaars-
jes en bloemen. Dit alles in de kleuren rood, 
geel, blauw, zwart en wit. Het is een fleurig 
en vrolijk geheel geworden. Vorig jaar had 
ik van de andere lieve schoondochter een 
pompoen gekregen. Vanmorgen toen ik met 
onze hond Ringo op pad was, heb ik in de 
berm royaal met pompoenpitten gestrooid. 
Zon, regen en de tijd doen de rest. Wat er op 
je pad komt. Wat er verder op mijn pad ligt, 
ik zie het wel als het zover is. Maar met een 
beetje geluk groeien er straks langs mijn 
pad mooie oranje pompoenen. 

Roelie
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Workshop LCID 

De WIA is een regeling voor arbeidsongeschikten. Als u 
ziek bent geworden, kunt u na twee jaar arbeidsongeschikt-
heid in aanmerking komen voor een WIA-WGA uitkering.
Uitgangspunt van de WIA is dat u zoveel werkt als u kunt. 
Ofwel: ‘Het gaat niet om wat u niet meer kunt, maar om 
wat u nog wel kunt’.

De WIA bestaat uit twee verschillende regelingen:
1  De WGA, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Ar-

beidsgeschikten. Deze regeling is bedoeld voor mensen 
die na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor een deel 
nog in staat zijn om te werken.

2  De IVA, de Regeling Inkomensvoorziening Volledig duur-
zaam Arbeidsongeschikten. Deze regeling is bedoeld 
voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en 
waarbij de kans op herstel erg klein is. 

Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering moet 
u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u:
-  Verzekerd zijn voor de WIA, dit is altijd als u werknemer 

bent.
-  Minimaal 104 weken ziek zijn geweest. Deze 104 weken 

noemt men ook wel de wachttijd.

Kun je niet meer werken?
In deze bijdrage vindt u deel twee van de serie over de procedure ziekte, werk en in-

komen, deze keer over de procedure omtrent de WIA. De regeling is uitgebreider dan 

hier weergegeven en de belangrijkste punten heeft Johan Mooi hieronder voor u op een 

rijtje gezet.

-  Minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Dit betekent dat 
u niet meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat 
u verdiende voordat u ziek werd. U bent arbeidsonge-
schikt, wanneer u als gevolg van een ziekte, gebrek, 
zwangerschap of bevalling minder dan 65% kunt ver-
dienen dan hetgeen u verdiende voordat u arbeidsonge-
schikt werd.

Aanvragen WIA
Als u bijna 104 weken ziek bent, kunt u een WIA-uitkering 
aanvragen. U krijgt hierover na anderhalf jaar ziekte een 
brief van het UWV. Het is belangrijk om uw WIA-uitkering 
op tijd aan te vragen. In principe moet u uiterlijk in de 91e 
week van uw arbeidsongeschiktheid de uitkering aanvra-
gen bij het UWV. Deze aanvraag kan digitaal middels DigiD 
worden aangevraagd op de site van het UWV. 

Gesprek verzekeringsarts
Als het UWV aan de hand van uw aanvraag tot de con-
clusie komt dat u en uw werkgever voldoende aan re- 
integratie hebben gedaan, ontvangt u een uitnodiging 
voor een gesprek en/of onderzoek met de verzekerings-
arts van het UWV.
De WIA-keuring bestaat uit drie onderdelen:
1:  Een gesprek/onderzoek met de verzekeringsarts.
2: Een onderzoek door de arbeidsdeskundige.
3:  Het vaststellen van de mate van uw arbeids-

ongeschiktheid.

VERKLARING AFKORTINGEN

WIA:  Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WGA:   Werkhervatiing Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten

IVA:   Inkomensvoorziening Volledig duurzaam 
Arbeidsongeschikten

UWV:   Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen 

FML:  functionele mogelijkheden lijst

CBBS:  Claim Beoordelings- en Borgingssysteem
Johan vertelt
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ter niet verplicht. 
·  Om informatie op te mogen vragen bij uw specialisten 

of andere artsen, heeft de verzekeringsarts van UWV 
een machtiging van u nodig, zodat uw specialisten we-
ten dat u toestemming geeft de informatie te verstrek-
ken.

·  Maak vooraf aantekeningen van wat u zelf kwijt wilt aan 
de arts.

·  Wanneer u zelf recente medische informatie heeft kunt 
u een kopie daarvan aan de verzekeringsarts geven.

·  Neem in elk geval een lijst namen en adresgegevens van 
uw behandelend artsen mee naar het onderzoek even-
als de verpakkingen van de medicijnen die u gebruikt.

·  Vraag uw arts(en) om uw medische situatie te beschrij-
ven. Neem de brief of aantekeningen van uw arts mee 
naar het gesprek.

·  Zet op een rijtje tegen welke problemen u in het dage-
lijks leven aanloopt door uw ziekte. Welke dingen kunt u 
wel en welke kunt u niet meer doen? Geef hiervan voor-
beelden.

·  U hebt recht op een verslag van de gesprekken. Ook 
mag u uw dossier inzien. Dat moet u wel schriftelijk 
aanvragen bij uw UWV-kantoor.

Beoordeling
De verzekeringsarts stelt aan de hand van het gesprek 
uw beperkingen vast en kijkt welke werkzaamheden u nog 
(wel) kunt doen. De verzekeringsarts vult aan de hand van 
medische informatie en zijn eigen onderzoek uw beper-
kingen in op de zogenaamde ‘functionele mogelijkheden 
lijst’ (FML). Op de lijst worden zes categorieën genoemd, 
waarin u beperkt kunt zijn:
-  Persoonlijk functioneren (concentratie, flexibiliteit, 

werktempo).
-  Sociaal functioneren (omgang met collega’s).
-  Aanpassing aan omgevingseisen.
-  Dynamische handelingen (bewegen).
-  Statische houdingen (zitten en staan).
-  Werktijden (werken in de nacht, aantal uren per dag).
Ook zult u worden beoordeeld op uw presentatie, medische 
historie, betrokkenheid, uw visie op de behandeling en uw 
toekomst en uw functioneren tijdens uw ziekteperiode.

Arbeidsdeskundige
Nadat u bij de verzekeringsarts bent geweest, wordt u 
uitgenodigd voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. 
Deze deskundige van het UWV bekijkt welk werk u nog 
kunt doen met de beperkingen die door de verzekerings-
arts zijn vastgesteld. Het gaat er voor het UWV om dat 
duidelijk wordt hoeveel inkomen u nog kunt verdienen met 
deze werkzaamheden.

Uit een speciaal computersysteem, het CBBS (Claim Be-
oordelings- en Borgingssysteem) selecteert de arbeids-
deskundige een aantal functies die u nog kunt uitoefenen. 
In dit CBBS-systeem zijn beschrijvingen opgenomen van 
7500 beroepen die in Nederland voorkomen. Denk bij-
voorbeeld aan beroepen als productiemedewerker, admi-
nistratief medewerker, maar ook portier of inpakker van 
koekjes. Het gaat er dus niet om of er voor deze werk-
zaamheden ook daadwerkelijk vacatures zijn. Er wordt 
alleen gekeken of u - met uw beperkingen - in theorie in 
staat zou zijn om een dergelijke functie uit te oefenen.

De arts onderzoekt welke beperkingen u heeft door uw 
ziekte of handicap. Hij onderzoekt wat u nog wel kunt en 
wat u niet meer kunt. Deze arts stelt uw ‘belastbaarheid’ 
voor werk vast. De arts:
-  Voert een gesprek met u.
-  Kan een medisch onderzoek verrichten.
-  Kan medische informatie opvragen bij uw specialisten.
-  Kan u laten onderzoeken door een medisch deskundige 

die niet bij het UWV werkt.
-  Kan een tweede verzekeringsarts inschakelen als er 

sprake is van een ziekte die moeilijk te beoordelen is.

Een aantal tips ter voorbereiding op dit gesprek/ 
onderzoek:
1.  Het is altijd verstandig om iemand mee te nemen.  

Ga nooit alleen naar de verzekeringsarts.
2.  Neem het gesprek desnoods op. Meld dit wel vooraf 

aan de UWV-arts. 
3.  Neem alle medische informatie mee die u al thuis 

heeft. Loopt er nog een onderzoek, vraag dan aan de 
verzekeringsarts of die de behandelaar wil raadple-
gen om die medische informatie alsnog toegezonden 
te krijgen.

4.  Als u bij de arts bent en hij stelt u vragen, denk dan 
goed na. Reageer niet onmiddellijk. Denk eerst na en 
antwoord dan op de gestelde vragen.

5.  Vertel niet uw hele levensloop. Dat wekt alleen maar 
verwarring, en geeft alleen maar weer extra’s aan 
waardoor de arts zou kunnen zeggen: “deze persoon 
kan zo goed uit zijn woorden komen, daar is wat dat 
betreft niets mee aan de hand”.

6.  Doe u niet flinker voor dan u bent. Als u rugklachten 
heeft, en u krijgt pijn tijdens het gesprek, ga dan ge-
woon staan. En geef dan ook aan waarom u gaat staan. 
Dat geeft juist goed aan waar u last van heeft.

7.  Kleed u niet extra netjes maar ga casual gekleed en ga 
alsof u een boodschap gaat doen en niet alsof u naar 
een feestje gaat.

8.  Denk eraan dat de observatie van de arts verder gaat 
dan de spreekkamer. Ook al voor u de spreekkamer in 
gaat en ook na het gesprek kunt u worden gezien en 
beoordeeld en kan de arts daaruit conclusies trekken. 
Met zulke conclusies moet u goed rekening houden. Ze 
kijken verder dan alleen de spreekkamer.

9.  Zeer belangrijk: 
Sinds 2015 vraagt het UWV altijd naar het ‘dagver-
haal’. Hoe komt u uw dag door? Wat heeft u gisteren 
gedaan, wanneer bent u opgestaan, wanneer heeft u 
ontbijt gemaakt? Wat heeft u in de ochtend gedaan, 
wat ‘s middags? Heeft u ‘s morgens de kinderen weg-
gebracht, heeft u ze ‘s middags weer opgehaald?  
Gaat u nog uit, gaat u nog ergens naartoe? Op het 
moment dat u veel klachten hebt, of een slechte dag 
heeft, u moet ‘s ochtends of ‘s middags rusten, geef 
dat aan, schrijf dit op en neem dit mee naar het ge-
sprek. Maak een dagboek van de laatste maand voor 
het gesprek.

10.  Bent u het niet eens met de beslissing van het UWV? 
Teken dan bezwaar aan!

 
Medische gegevens 
·  U mag de arts natuurlijk ook zelf vragen of hij infor-

matie op wil vragen bij uw specialisten. Hij is dat ech-
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deeltijd voorkomen als u om medische redenen alleen in 
deeltijd kunt werken.

·  Functies mag aanwijzen met andere werkdagen of werk-
uren dan waarop u werkte voordat u ziek werd. Werk 
in het weekend of ‘s avonds (of juist overdag) kan dus 
ook geschikt zijn. Werk met structurele nachtdiensten 
is alleen geschikt als u dat vroeger ook deed; avond- en 
nachtwerk mag natuurlijk alleen als u dat met uw ziekte 
of handicap aankunt.

·  Er in het algemeen vanuit mag gaan dat u eenvoudig 
Nederlands spreekt en begrijpt en dat u eenvoudige din-
gen op de computer kunt doen. Alleen als u dit door uw 
ziekte of handicap niet kunt, mag de arbeidsdeskundige 
dit niet aannemen.

De uitslag
Binnen acht weken nadat u de uitkering heeft aange-
vraagd hoort u of u een WIA-uitkering krijgt, hoe hoog 
deze is en per wanneer u de uitkering krijgt.

De uitslag van de beoordeling kan zijn:
1:   Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (80-100%) 

geen of kleine kans op herstel. U krijgt een IVA- 
uitkering. 

2:   Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (80-
100%) maar er is een kans op herstel. U krijgt een 
WGA-uitkering.

3:   U bent tussen 35 en 80% arbeidsongeschikt, maar niet 
volledig en niet duurzaam. U krijgt een WGA-uitkering.

4:   Volledig arbeidsgeschikt of minder dan 35% arbeids-
ongeschikt. U heeft geen recht op een uitkering. 

Let wel dat de beslissing niet gaat over uw ziekte of han-
dicap maar over uw beperkingen als gevolg van uw ziekte 
of handicap. 

Deze WIA-uitkering bedraagt 75% van het WIA-maand-
loon en duurt tot de maand waarin de werknemer 65 jaar 
wordt. 

Kan de werknemer (in de toekomst) arbeid verrichten dan 
zal het UWV een WGA-uitkering toekennen. Deze uitkering 
is lager dan een IVA-uitkering en bedraagt ten hoogste 
70% van het WIA-maandloon.

Belangrijk bij de vaststelling van wat voor uitkering wordt 
toegekend, is het antwoord op de vraag of de werknemer 
al dan niet (nagenoeg) blijvend en geheel arbeidsonge-
schikt zal zijn. Die vraag wordt in de beoordeling voor de 
WIA beantwoord door de verzekeringsarts en arbeidsdes-
kundige van het UWV. 

Per functie is aangegeven:
-  Wat u moet doen in de functie.
-  Hoe zwaar het werk is.
-  Welke opleiding u ervoor nodig hebt.
-  Welk loon u ermee kunt verdienen.
-  Het aantal arbeidsplaatsen, oftewel: hoeveel bestaande 

werkplekken er in Nederland zijn van deze functies.

De arbeidsdeskundige kijkt naar al het werk wat gangbaar 
is. Dit is een ruim begrip, want de arbeidsdeskundige mag 
daarbij kijken naar:
-  Uw eigen werk bij uw oude werkgever. 
-  Uw eigen werk bij een andere werkgever. 
-  Ander werk. 
-  Werk van eigen niveau. 
-  Werk van een lager niveau.

De arbeidsdeskundige mag geen arbeid selecteren waar-
voor een bepaalde opleiding vereist is, die u niet heeft. 
Ook mag het werk niet van een hoger opleidingsniveau 
zijn. Werk waarvoor slechts een korte cursus nodig is, 
mag de arbeidsdeskundige wel selecteren.

De arbeidsdeskundige moet minimaal drie functies selec-
teren. Als er niet tenminste drie beroepen zijn te selecte-
ren die u nog zou kunnen uitoefenen, dan bent u voor de 
WIA volledig arbeidsongeschikt.

Van deze functies neemt hij vervolgens het loon van de 
middelste functie. Dit loon noemt men dan ook wel uw 
‘restverdiencapaciteit’. Dit zou in theorie het loon moeten 
zijn dat u nog kunt verdienen met inachtneming van uw 
beperkingen.
Vervolgens vergelijkt de arbeidsdeskundige dit loon met 
het loon dat u verdiende voordat u ziek werd (in vaktaal: 
uw maatmanloon). Het verschil tussen uw restverdienca-
paciteit en uw maatmanloon is uw arbeidsongeschikt-
heidspercentage voor de WIA.

Omdat de functies die de arbeidsdeskundige selecteert in 
grote mate uw arbeidsongeschiktheidspercentage bepa-
len, is het belangrijk om te weten dat de arbeidsdeskun-
dige:
·  Minimaal drie functies (beroepen) moet aanwijzen. Als 

dit niet kan, bent u volledig arbeidsongeschikt voor de 
WIA.

·  Alleen functies mag selecteren waarvan minstens drie 
arbeidsplaatsen te vinden zijn.

·  Uit moet gaan van het aantal uren dat u werkte voordat 
u ziek werd, ook als dit meer dan 38 uur was.

·  Moet aantonen dat de geselecteerde functies ook in 
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Van de penningmeester a.i. 
SCHENKINGEN EN GIFTEN
In de afgelopen periode hebben wij van mevr. H.W.S. een 
gift van € 230,00 ontvangen naar aanleiding van haar  
70ste verjaardag. Onze hartelijke dank hiervoor! 

CONTRIBUTIE 2018
De contributie 2018  door middel van automatische,  
zal omstreeks de volgende data onder vermelding van 
onderstaande gegevens worden afgeschreven: 
Incassant ID: NL48ZZZ404806670000
Betalingskenmerk: lidnummer in combinatie met uniek 
kenmerk.

KWARTAALCONTRIBUTIE VAN € 6,25
Datum van afschrijving (omstreeks):  
25-01-2018  1e kwartaal
25-04-2018  2de kwartaal
25-07-2018  3de kwartaal 
25-10-2018  4de kwartaal 

JAARCONTRIBUTIE VAN € 25,00
Datum van afschrijving (omstreeks): 
25-01-2018

FACTUUR 
De leden die géén machtiging tot automatische incasso 
hebben afgegeven, zullen in januari de factuur voor 
2018 ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk deze  
factuur van € 27,00 vòòr 15 februari 2018 te voldoen. 

Naast uw jaarlijkse contributie blijft het voor u mogelijk 
meer bij te dragen. Als alle leden € 5,00 meer zouden 
betalen, betekent dit een extra inkomst 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  
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 inkomen. Dit betekent, dat afhankelijk van  

uw inkomen uw donatie voor 12 tot 40% door de  
Belastingdienst meebetaald wordt.

Als u van deze regeling gebruik wilt maken, kan ik u 
helpen bij het opstellen van zo’n periodieke overeen-
komst, waarvoor sinds 2015 geen notariële acte meer 
nodig is.
 
Voor zover u over een testament beschikt of over-
weegt een testament te willen maken, geef ik u graag in 
overweging een schenking t.b.v. de NVSP daarin op te 
nemen. Over een dergelijke schenking behoeft dan ook 
geen erfbelasting door u of uw erfgenamen betaald te 
worden. De bestemming van zo’n schenking behoeft niet 
noodzakelijkerwijs beperkt te blijven tot wetenschap-
pelijk onderzoek, maar kan ook op uw aanwijzing aange-
wend worden voor de jaarlijkse kosten van de NVSP.

OPZEGGEN
Wilt u uw lidmaatschap van de NVSP niet verlengen? 
Zeg dan uw lidmaatschap op voor 31 december 2017. 
Dit kan door een mail te sturen naar info@nvsp.nl o.v.v. 
uw naam en adres gegevens of schriftelijk naar NVSP, 
Postbus 6, 3600 AA MAARSSEN.

Ad Bracco Gartner, penningmeester a.i. 
penningmeester@nvsp.nl

van de penningmeester 

 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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Is vermoeidheid een  
onvermijdelijk lot voor 
Sjögrenpatiënten?
De resultaten van een onderzoek naar vermoeidheid

Vermoeidheid is een veel voorkomend probleem bij mensen met een chronische 

aandoening, zo ook bij mensen met het syndroom van Sjögren. Van de Sjögren-

patiënten heeft 57% last van ernstige vermoeidheid.

gische behandeling en bewegingstherapie. In totaal waren 
er tien groepsbijeenkomsten die werden verdeeld over 
vier maanden. Twaalf weken na de laatste sessie werd een 
terugkombijeenkomst georganiseerd om al het geleerde 
nog eens door te nemen. Elke bijeenkomst bestond uit 
een deel dat maximaal twee uur duurde en werd door een 
psycholoog begeleid. Daarna was er een pauze en volgde 
er nog een bewegingsprogramma van een uur onder 
begeleiding van een fysiotherapeut. In tabel 1 staat een 
overzicht van de verschillende onderdelen.

In een onderzoek werd deze vermoeidheid door patiënten 
omschreven als een ‘altijd aanwezig, niet te verlichten en 
oncontroleerbaar gebrek aan energie’. Dit geeft wel aan 
hoe beperkend vermoeidheid kan zijn, maar de vraag is 
of er inderdaad helemaal niks aan gedaan kan worden. 
Een vraag die bijna zestig mensen zichzelf ook stelden 
en besloten om deel te nemen aan een workshop, waarin 
een behandeling voor moeheid bij Sjögrenpatiënten werd 
geëvalueerd. 
De behandeling bestond uit een combinatie van psycholo-

Tabel 1. Overzicht van de onderdelen van het behandelprogramma

PSYCHOSOCIAAL PROGRAMMA BEWEGINGSPROGRAMMA

Cognitieve gedragstherapie:
-  Realistische doelen stellen (bijvoorbeeld: ‘Over een 

week kan ik 10 minuten wandelen’, in plaats van ‘Over 
een week kan ik 10 km hardlopen’).

-  Balans vinden in dagelijkse activiteiten, rust en ont-
spanning.

-  Opsporen en veranderen van onrealistische en niet-
helpende gedachten en gedragingen met betrekking 
tot moeheid.

- Sociale vaardigheden oefenen zoals hulp vragen.

Opbouw van lichamelijke activiteit:
-  Beginnen op een niveau dat  

haalbaar is.
-  Geleidelijk en veilig  

opbouwen  
onder begeleiding  
van een  
fysiotherapeut.

Elke sessie:
- Thuis opdrachten bespreken.
-  Introductie nieuw onderwerp (bijvoorbeeld: slaap, pijn, 

toekomst).
- Oefenen met andere deelnemers.
-  Uitleg thuisopdracht voor de volgende bijeenkomst.

Plezierig bewegen:
- Ontspanningsoefeningen.
- Gymnastiekoefeningen.
-  Kracht- en  

flexibiliteits- 
oefeningen.

- Spellen.Twee sessies partnerbijeenkomst (of iemand anders 
die dichtbij staat):
-  Gevolgen van vermoeidheid voor de sociale omgeving.
-  Mogelijke rol van de sociale omgeving bij het vermin-

deren van vermoeidheid.

Doel: door te zoeken naar leuke  
fysieke activiteiten, zorgen dat  

deelnemers blijven bewegen

Doel: conditie verbeteren en 
doorbreken van het vermijden

van activiteiten
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Onderzoeksopzet
Alle deelnemers aan het onderzoek waren volwassenen 
met het syndroom van Sjögren of het non-Sjögren sicca-
syndroom, en hadden een score van 14 of hoger op een 
vragenlijst voor algemene moeheid. Een score hoger dan 
14 geeft aan dat sprake is van ‘ernstige moeheid’.  

Om goed te kunnen beoordelen of een mogelijke vermin-
dering van vermoeidheid ook echt door de behandeling 
kwam, werd de behandelgroep vergeleken met twee ande-
re groepen. De ene groep bestond uit patiënten die op een 
wachtlijst stonden om de behandeling te krijgen nadat het 
onderzoek was afgerond. De andere groep bestond uit pa-
tiënten die geen behandeling wilden, maar wel mee wilden 
doen met de metingen. In totaal waren er drie meetmo-
menten gedurende het onderzoek: vóórdat de behande-
ling begon (baseline), direct nadat de behandeling was af-
gerond (post) en zes maanden nadat de behandeling was 
afgerond (follow-up). In onderstaande tabel is te zien wat 
er precies tijdens die meetmomenten werd gedaan.

Resultaten
Als de behandeling helpt in het verminderen van moeheid, 
dan wordt verwacht dat de patiënten in de behandelgroep 
ná de behandeling (dus bij de post en follow-up meting) 
lager scoren op vermoeidheid dan mensen in de andere 
twee groepen. Dit bleek inderdaad het geval. In de wacht-
lijstgroep en metingengroep veranderde de gemiddelde 
score op moeheid niet significant, terwijl deze bij de  
behandelgroep beduidend lager werd (zie figuur 1).
We onderzochten ook hoeveel deelnemers die de behan-
deling had gevolgd, na de behandeling niet meer voldeden 
aan het criterium voor ernstige moeheid. Dat bleek voor 

de helft van de deelnemers het geval. Voor achtentwintig 
procent van de deelnemers aan de behandeling gold dat 
ze niet of minder dan een punt verbeterden op de ver-
moeidheidsmeting. Naast de verbetering op algemene 
moeheid, merkten deelnemers aan de behandeling ook 
dat ze lichamelijk minder moe waren, dat ze minder de 
neiging hadden om activiteiten uit de weg te gaan, dat ze 
hun lichamelijke gezondheid als beter beoordeelden en 
dat ze meer het gevoel hadden dat ze zelf invloed hadden 
op hun moeheid. 

Al met al zijn dit zeer mooie resultaten om te mogen 
delen tijdens de workshop. De vraag die bij de workshop 
centraal stond kan dus positief worden beantwoord:

Dit onderzoek laat zien dat moeheid GEEN onvermijdelijk 
lot is voor alle Sjögrenpatiënten! Er zijn mogelijkheden 
voor verbetering!

Charlotte Dewsaran-van der Ven en Rinie Geenen

��

Figuur 1. De gemiddelde score op algemene moeheid voor 
en na therapie en bij een follow-up meting zes maanden 
laten bij drie groepen: 
1) een groep die alleen metingen liet verrichten, maar 
geen behandeling wilde, 2) een wachtlijstgroep die wel be-
handeling wilde, maar nu alleen nog maar metingen kreeg 
en 3) een groep die de behandeling kreeg.

Charlotte in actie
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Wat kan je zelf doen?
Impressie workshop ‘Hoe leer ik omgaan met mijn ziekte’

Helaas was Crissan Rosalia door ziekte niet in staat deze workshop vandaag te 

geven. Pia Harrevelt en Annelies van Eekeren hebben daarom deze workshop ge-

geven. Weliswaar met een iets andere inhoud. 

Aan de hand van stellingen hebben we uitgebreid gecom-
municeerd met de mensen in de zaal. Soms felle discus-
sies: ‘Nou wat jullie daar zeggen, daar ben ik het echt 
helemaal niet mee eens’ bijvoorbeeld. Dat ging met name 
over hoe ‘eerlijk’ je zou moeten zijn tegen je werkgever 
over je ziekte. Wat is eerlijk als je weet dat je niet aange-
nomen wordt als je uitvoerig toelicht wat je allemaal niet 
kunt? En je bent wettelijk niet verplicht te vertellen dat 
je ziek bent! Maar valse verwachtingen wekken helpt ook 
niet, want als je eenmaal bent aangenomen, zal snel blij-
ken dat je het werk toch niet aankan.

En wat dacht je van onderstaande stelling? 

In de zaal gaven mensen voorbeelden van de manier waar-
op zij de beroemde en beruchte ‘balans’ hadden gevonden 
om goed met Sjögren te kunnen leven en werken. Een 
voorbeeld: “Na veel geëxperimenteer ben ik uitgekomen 
op vier dagen van zes uur werken. Ik ben steeds in overleg 
gebleven met mijn werkgever maar je moet wel zelf het 
initiatief nemen en goed voor jezelf opkomen. Er bestaan 
dus ook heel prima werkgevers.” Dit laatste naar aanlei-
ding van de opmerking dat de meeste werkgevers je liever 
kwijt dan rijk zijn.
Ook rond het thema voeding werd druk informatie uitge-
wisseld. Pia gaf aan dat het vooral een kwestie van uit-
proberen is en ‘luisteren naar je lichaam’. Er bestaan ook 
rondom dit thema geen ‘wetten’ die altijd opgaan. Heel 
belangrijk is een beetje ‘lief’ zijn voor jezelf!

Crissan had een aantal oefeningen beloofd. Wij hebben 
daarom een ontspanningsoefening ingelast. Een oefening 

die je heel eenvoudig ook thuis kunt uitvoeren. Mooi om te 
zien hoe de mensen in de zaal daar heel goed in meegingen!

Er was natuurlijk weer tijd te kort om alles goed te be-
spreken, maar voor toelichting op deze sheet hebben we 
als afsluiting van de workshop, toch de tijd genomen. We 
waren gestart met het belang van zelfmanagement en 
hieronder kun je zien hoe de cyclus verloopt om dat goed 
toe te passen. Allereerst is er inzicht nodig in je situatie. 
Vervolgens ga je na wat je wel en niet kan doen. De vol-
gende fase is nagaan wat je zou willen doen. Daarna volgt 
de beslissing over wat je wel en niet gaat doen. En dat ga 
je dan ook doen. Vervolgens begint de cyclus weer van 
voor af aan.

Veel sterkte en succes met het leven met Sjögren! 

Pia Harrevelt en Annelies van Eekeren
��
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Vragenrondje coaches
Aan een apart tafeltje hebben Pia Harrevelt en Annelies van Eekeren als erva-

ringsdeskundige coaches vragen beantwoord van geïnteresseerde NVSP-leden.

Opvallend dat er deze dag veel jongeren aanwezig waren 
en daarvan kwamen er ook een aantal met hun vragen bij 
de coaches langs.  De vragen gingen veelal over de com-
binatie van het leven met Sjögren en werk. Zeer bewuste 
patiënten die nog een lang arbeidzaam leven voor zich 
willen hebben, maar zoals het nu gaat, dat niet kunnen 
volhouden. Verstandige mensen die heel goed weten wat 
ze ‘zouden moeten’ doen, maar daar nog veel moeite mee 
hebben. Het wel/niet bespreken met de werkgever, wel/
niet uitleg geven aan je collega’s, wel je inzet tonen, maar 
toch niet die extra taak op je nemen, hoe moeilijk is dat! 

Maar ook een vraag over hoe iemand het gesprek met 
haar familie aan zou kunnen gaan, want ze ondervond  
zoveel onbegrip, ook bij hen. 
Situaties die we als ervaringsdeskundigen heel goed  
herkennen en waarover we tips konden geven. 

Leuk en zinvol om te doen; vooral omdat er tussendoor 
zich ook nog een potentiële nieuwe coach meldde. We 
konden haar de weg wijzen naar het opleidingstraject 
zodat de NVSP er volgend jaar misschien weer een extra 
coach bij heeft!

Van de coaches

Gegevens Coaches

Annelies van Eekeren  
T: 06 – 53289252
E: a.van.eekeren@upcmail.nl
https://www.linkedin.com/in/ 
anneliesvaneekeren   
Kennis van wet- en regelgeving  
rond werk en ziekte - ondersteuning 
in de praktijk bij aanpassing aan de 
nieuwe (ziekte)situatie

Pia Harrevelt
T: 06-53666091
E: piaharrevelt@planet.nl 
Groepscoaching en workshop  
op verzoek. Specialisaties: mind-
fulness - zelfmanagement - voeding 
en leefstijl

Sylvia Lambregts 
T: 06-40291435    
E: levenskracht-nu@live.nl 
W: www.levenskracht-nu.nl 
Coaching voor werknemers en  
werkgevers - cursus zelfmanage-
ment - motivational speaker -  
welzijnscoach

Margreet Portier 
T: 06 - 55852253 
Budgetcoaching - coaching op 
gebied van arbeid en participatie - 
(budget)coaching van jongeren  
en studenten (ervaring met be-
geleiding bij asperger/autisme  
en ADHD)

Crissan Rosalia
T: 06-16521324
E: c.rosalia@compassholistic.com         
W: www.compassholistic.com
Gezondheidspsycholoog - stressma-
nagement en voeding. Kennis van 
wet- en regelgeving rondom ziekte 
en werk

Mariëtte Wüst
T: 06-22490370
E: jetwust@gmail.com 
Zelfmanagement- acceptatie  
ziekte - optimaal contact met  
hulpverleners

SRPN  SRPN  SRPN  SRPN  SRPN  SRPN SRPN  SRPN  SRPN SRPN  SRPN  SRPN SRPN  SRPN  SRPN

HET IS GELUKT!
Twaalf landelijke patiëntenorganisaties op het gebied van reuma - waaronder de NVSP - hebben een nieuwe orga-
nisatie opgericht. Het is belangrijk dat we onze krachten bundelen, zodat we sterker staan richting Zorgverzeke-
raars Nederland en andere partijen in de zorg. 

Ook op Europees niveau willen wij samenwerken en gemeenschappelijke belangen behartigen. Om op die manier 
de Europese vertegenwoordiging van reuma patiëntenorganisaties uit Nederland een breder draagvlak te geven. 
Vanuit de NVSP zijn Annemiek Heemskerk en Mascha Oosterbaan de vertegenwoordigers in dit overleg.

We houden u op de hoogte!

SRPN  SRPN  SRPN  SRPN  SRPN  SRPN SRPN  SRPN  SRPN SRPN  SRPN  SRPN SRPN  SRPN  SRPN
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Op weg naar een zorg-
pad in het UMC Utrecht
Met veel plezier hebben wij, de Sjögrenonderzoeksgroep uit het UMC 

Utrecht, ook dit jaar een workshop verzorgd op de Landelijke Contact- en 

Informatiedag van de NVSP op 7 oktober 2017. 

den. Het ontwikkelen van een dergelijk zorgpad, is een 
bijzonder ingewikkeld en logistiek heel uitdagend proces, 
waarbij het van groot belang is te weten wat u als patiënt 
nou eigenlijk belangrijk vindt, hoe vindt u dat zo’n zorg-
pad eruit moet zien? 

Dit onderwerp hebben we besproken in twee workshop-
rondes waar veel belangstelling voor was. Er ontstonden 
levendige, constructieve gesprekken waarin voor ons 
duidelijk geworden is wat de belangrijke punten zijn waar 
een zorgpad in elk geval in zou moeten voorzien. Een 
punt dat in beide rondes duidelijk naar voren kwam is 
dat er behoefte is aan een centraal persoon die de zorg 
coördineert: iemand die overzicht heeft over het gehele 
zorgproces en in verbinding staat met de verschillende 
specialisten. Een vraagbaak dus die u naar de juiste plek 
voor het juiste probleem kan wijzen. Daarnaast werd dui-
delijk dat het overleg tussen verschillende specialisten 
niet altijd goed verloopt, hoewel er gelukkig ook heel wat 
mensen waren met goede ervaringen op dit gebied. 

Draagt een zorgpad bij aan het verbeteren van deze twee 
punten? Wij denken dat dit zeker het geval is. Door met 
verschillende specialisten samen te werken in een zorg-
pad zal overleg gemakkelijker en sneller verlopen. Verder 
wordt het zorgpad idealiter gecoördineerd door bijvoor-
beeld een verpleegkundig specialist, zoals dat ook in het 
voorbeeld in het UMC Groningen gebeurt. Deze verpleeg-
kundige heeft overzicht over het gehele proces en bege-
leidt de patiënten van begin tot eind. 

De workshop heeft ons veel inzicht gegeven. Met deze 
informatie gaan wij aan de slag en proberen momenteel 
de eerste stappen richting zorgpad te zetten. Het ontwik-
kelen hiervan is een ingewikkeld proces waar tijd, veel 
gesprekken, mensen met groot logistiek inzicht en mid-
delen voor nodig zijn. Op verschillende momenten zullen 
we graag het overleg met de NVSP en met een aantal van 
u dat tijdens de workshop heeft aangegeven hierover mee 
te willen denken, voortzetten. 

Mede namens Sofie Blokland en Aike A. Kruize,
Eefje van der Heijden, arts-onderzoeker UMC Utrecht

Na een geslaagde startsessie met een mooie uiteenzet-
ting door Sofie Blokland over enkele onderwerpen die 
tijdens de EULAR (jaarlijks Europees congres waar allerlei 
onderzoek op het gebied van reumatologie besproken 
worden) en een uitgebreide uitleg over het onderzoek 
naar het syndroom van Sjögren zoals dat in het UMC 
Utrecht gedaan wordt door professor Radstake, was het 
tijd voor de workshopronde. Een bijzondere workshop 
deze keer, want waar normaal gesproken de deelnemers 
van de workshop iets komen leren van degenen die de 
workshop geven, was dat nu zeker niet (alleen) het geval.
Wij hebben namelijk heel veel van u geleerd!

We hebben met de deelnemers aan de workshops het 
prachtige zorgpad voor Sjögren dat men in het UMC Gro-
ningen heeft ontwikkeld gedeeld. Dit laat zien dat een 
zorgpad heel goed zou kunnen bijdragen aan het verbete-
ren van de zorg voor patiënten met het syndroom van  
Sjögren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het gestroom-
lijnd aanbieden van zorg door verschillende specialisten 
die bij de behandeling betrokken zijn (alle afspraken op 
een dag), beter overleg tussen de verschillende speci-
alisten, duidelijke afspraken over welke specialist welk 
deel van de zorg op zich neemt en gestructureerde zorg 
waarbij er geen dingen over het hoofd gezien kunnen wor-

van links naar rechts: 
Sofie Blokland, Eefje van der Heijden en Aike Kruize
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2.  Er zijn wel psychologische en sociale factoren en om-
standigheden die pijn kunnen verergeren zoals depres-
sie, angst (vooral angst om te bewegen) en eerder erva-
ringen met hevige pijn. 

3.   Pijnvrijheid is geen bereikbaar doel: het gaat er om de 
pijn tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen zo-
dat de kwaliteit van leven behouden blijft of verbeterd.

4.  Medicatie kan helpen om CP te beheersen, maar is 
nooit zaligmakend. Probeer niet afhankelijk te worden 
van pillen en overleg het gebruik. Het is daarbij belang-

Het blijkt dat alleen al rugpijn een samenleving als de  
Nederlandse meer dan twee miljard euro per jaar kost aan 
directe kosten door (para-)medische zorg maar vooral ook 
aan indirecte kosten door uitkeringen arbeidsongeschikt-
heid en dergelijke. Verder blijkt meer dan vijfentwintig 
procent van de patiënten geen idee te hebben van de oor-
zaak en wordt deze bij zestien procent niet gevonden (of 
onvoldoende onderzocht). Het duurt ook erg lang voor er 
een diagnose wordt gesteld: bij ongeveer vijfenvijftig pro-
cent binnen drie maanden, maar deze tijd kan gemakkelijk 
oplopen tot wel meer dan vijf jaar. Helaas is deze oplos-
sing, in de zin van pijnvrij worden, niet altijd voorhanden. 

Toch zou het al wel prettig zijn als de pijn in ieder geval 
wordt verklaard, adviezen worden gegeven over activiteit 
en belasting en als er zou worden geprobeerd om een 
behandeling in te stellen om de pijn te verlichten. CP zou 
als chronische ziekte op zichzelf kunnen worden gezien. 
Dat is het standpunt van de Europese commissie en veel 
artsen in Nederland, maar is niet algemeen aanvaard. 
Misschien ligt dit ook wat minder zwart-wit: immers CP 
is niet abnormaal en neemt toe met de leeftijd. Een groot 
percentage van de bevolking ervaart gerichtsgebonden 
pijnklachten, vooral door artrose. Toch zijn er wel degelijk 
veel patiënten met CP die helemaal door pijn beheerst 
worden: bij deze groep kan wel gesproken worden van een 
ziekte op zichzelf.

Bij een bespreking van CP zijn de belangrijkste uitgangs-
punten:
1.  Pijn is geen psychologisch probleem of psychiatrische 

stoornis. Het is een verandering van de werking van 
de hersenen en het zenuwstelsel. Pijn heeft dus (bijna) 
altijd een lichamelijke bron en deze moet door een arts 
verklaard en uitgelegd worden.

Workshop LCID

Is pijn een chronische 
ziekte?
Chronische pijn: het zit tussen de oren, maar  
anders dan je denkt
Chronische pijn (CP) is een groot probleem in de hele wereld en zeker ook in  

Nederland. Er zijn in ons land meer dan twee miljoen mensen met CP, meer dan 

het totaal van patiënten met kanker, hart- en vaatziekten en diabetes bij elkaar. 

Ook in Europa wordt het probleem onderkend en is er onderzoek gedaan naar de 

kosten, de diagnostiek en de behandeling van CP. 

Dr. Dolf Boerman
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rijk dat u zelf ook leert te variëren met de dosering om 
de instelling zo goed mogelijk te krijgen. Pijn wordt bij-
voorbeeld vaak erger bij koud, winderig weer.

5.   Zelfwerkzaamheid en voldoende actief blijven is de 
hoeksteen van elke pijnbehandeling. Daar kunt u zelf 
veel aan doen en daarvoor kan de patiëntenvereniging 
voor CP hulp bieden.

Hoe ontstaat pijn? 
Pijn begint als een weefselbeschadiging met als voorbeeld 
een brand- of snijwond aan de vingers. Je kunt voelen aan 
zo’n wond dat deze pijn doet op de plaats van de wond 
zelf. Dat komt doordat er ontstekingsprikkels vrij komen 
die de zenuwen prikkelen. Eigenlijk heel nuttig want daar-
door bescherm je de beschadigde vinger of hand. Zou 
je dat niet doen, dan kan de beschadiging doorgaan en 
leiden tot verlies van een vinger of de hand. Dit is bijvoor-
beeld het geval bij patiënten met lepra die geen pijngevoel 
meer hebben. 

Als je goed oplet kan je de werking van het zenuwstelsel 
bij pijn ook meteen voelen. De omgeving van de wond, 
waar geen beschadiging zit, kan ook pijnlijk zijn en de 
hand voelt vaak doof aan in het gebied waar de bescha-
digde vinger aan vast zit. Dit is wat het zenuwstelsel met-
een doet: de pijn remmen door verwerking van de pijn in 
het ruggenmerg. Ook stevig wrijven over de plek van de 
pijn laat deze verminderen. In de pijngeneeskunde wordt 

Figuur 1. De pijnzenuwen.

TENS is een afkorting voor de term Transcutane Elec-
tro Neuro Stimulatie en houdt in dat er elektrische 
stroompje door de huid heen (transcutaan) worden 
gegeven die de zenuwen (neuro) kunnen beïnvloeden 
(stimuleren) om de pijn te verminderen.

dit gebruikt om CP te behandelen, 
bijvoorbeeld door zenuwstimulatie 

(zogenaamde TENS) en ruggenmerg-
stimulatie. 

Waarom wordt pijn chronisch? 
CP is officieel pijn die langer dan drie maanden 

bestaat en geen tendens tot verbetering vertoont. 
Meestal is dat namelijk wel zo: als je bijvoorbeeld een 
bot breekt dan wordt dat gezet in gips of geopereerd. 
Na twee of drie maanden is het bot genezen en de pijn 
meestal verdwenen. Dat is vaak niet zo als er een bijko-
mende zenuwbeschadiging is: deze geneest langzaam en 
vaak incompleet met littekenvorming in de zenuw (een 
neuroom). De zenuw blijft dan pijnimpulsen afgeven uit 
het litteken, terwijl de ontsteking al lang voorbij is. Dit is 
de reden dat pijnspecialisten vaak middelen geven tegen 
zenuwpijn. Dat zijn medicijnen die gebruikt worden bij 
epilepsie of depressie, maar ook werkzaam kunnen zijn bij 
CP. Een andere factor is de toestand van het brein zelf. De 
bewustwording van pijn en de verwerking van pijnprikkels 
in de hersenen wordt nog niet helemaal goed begrepen. 

Het is al wel duidelijk dat er een netwerk bestaat van de-
len van de grote hersenen en de stam dat pijn verwerkt 
en actief blijft bij chronische pijn. Er zijn waarschijnlijk 
een aantal lichamelijke factoren, dus eigenaardigheden in 
de bouw van de hersenen, die maken dat bij sommigen de 
pijn wel chronisch wordt en blijft terwijl bij anderen met 
hetzelfde letsel aanpassing ontstaat en de pijn verdwijnt 
of een aanvaardbare intensiteit heeft.

Welke andere factoren zijn er? 
CP wordt bij voorkeur behandeld in een multidisciplinair 
team, meestal geleid door een anesthesioloog, met een 
psycholoog, een pijnverpleegkundige, een neuroloog, een 
revalidatiearts en een fysiotherapeut. Het lukt overigens 
nu nog niet overal in Nederland om al deze disciplines te 
laten deelnemen. Het doel van zo’n team is allereerst om 
een goede diagnose te stellen en uitleg te geven. Een van 
de factoren die de pijn in stand houdt, is gebrek aan ken-
nis van de oorzaak en van het ontstaan van CP bij de pa-
tiënt. CP verdient begeleid te worden als een chronische 
ziekte met een behandeling die in samenspraak tot stand 
komt. Vaak is uitleg en ondersteuning al genoeg om het 
leven daarna weer op de rit te krijgen. 
Een tweede doel is het blootleggen van psychologische en 
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om te bewegen is begrijpelijk - pijn is immers een signaal 
van beschadiging -, maar in dit verband heel schadelijk en 
moet aangepakt worden. Een medisch psycholoog heeft 
hier een belangrijke rol om dit bespreekbaar te maken 
en te achterhalen wat iemand tegenhoudt om te gaan 
bewegen. Verder is geen mens een onbeschreven blad: 
natuurlijk zijn er levenservaringen, eenzaamheid en psy-
chotrauma’s uit het verleden die de pijnbeleving storen en 
aanpassing in de weg staan. Ook deze moeten soms wel 
blootgelegd worden.
Tenslotte is er de behandeling met medicatie, zenuwsti-
mulatie, injecties en soms nog ingrijpender ingrepen. Het 
is gezamenlijke opgave van de patiënt en het pijnteam om 
de juiste weg te kiezen en de pijn draaglijk te krijgen. 

Chronische pijn is een stille epidemie met veel en soms 
verschrikkelijk lijden. Wat dit probleem erger maakt is dat 
de erkenning en aandacht nog ontbreekt in de gezond-
heidszorg. Onderwijs in pijn neemt een zeer bescheiden 
plaats in op de Nederlandse universiteiten, maar dat gaat 
wel langzaam veranderen. Er is wel hoop dat er steeds 
meer aandacht in de politiek en het veld komt voor de 
begeleiding en betere behandeling van CP. Bedenk wel: u 
kunt zelf veel doen. Blijf actief zoek oplossingen en zoek 
contact: u bent niet alleen!

Dolf Boerman, neuroloog Rijnstate ziekenhuis en voorzit-
ter van de werkgroep Pijn van de Nederlandse Vereniging 
voor neurologie.

sociale factoren die de pijn verergeren of in stand houden. 
Daarvoor worden meestal vragenlijsten gebruikt die pati-
enten zelf invullen. Bij wervelkolom gebonden pijn (hernia, 
stenose, artrose) is het bijzonder belangrijk dat de patiënt 
aan krachttraining en gerichte bewegen gaat doen. Angst 

Figuur 2. De weg van de pijn in de zenuwen (rood): om-
hoog via het ruggenmerg naar de hersenen en de bewust-
wording (grijs). Vanuit de hersenstam is er pijnremming in 
het ruggenmerg (groen). 
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Workshop LCID

Sjögren en seks, 
(hoe) gaat dat samen?
Naast droogheid van de ogen, mond en huid hebben vrouwen met Sjögren vaak 

een droge vagina. Een droge vagina kan leiden tot jeuk, een branderig gevoel en 

pijn bij het vrijen. Vrijen is dan níet de aangename activiteit die het zou kunnen 

zijn. Ook moeheid en pijnlijke gewrichten en spieren kunnen zorgen voor minder 

zin in vrijen. In deze workshop werd ingegaan op problemen die vrouwen met  

Sjögren en hun partners bij seks ervaren en er werden tips uitgewisseld. 

lijken het opgewonden raken te verminderen. De gevolgen 
van Sjögren voor het seksuele leven kunnen dus groot zijn.

Tips voor prettigere seks
Helaas waren er maar weinig tips voor de problemen die 
men met seks ervaart. Een begripvolle partner lijkt essen-
tieel te zijn: iemand die de tijd neemt voor seks en bereid 
is om hierover te praten. Dit geeft vertrouwen en maakt 
dat je je kunt ontspannen en dat je je ‘vrouw’ blijft voelen. 

Soms gaat de seks te snel en dan is het van belang om 
een stap terug te kunnen doen of een grens te kunnen 
stellen. Glijmiddelen worden wel gebruikt, maar deze 
ruiken vaak niet prettig of irriteren de beschadigde vagi-
nawand. Sommige deelnemers gebruiken een verdovende 
crème, waardoor seks minder pijnlijk is. Anderen gebrui-
ken dagelijks Lanette crème of Deumavan om de vagi-
nawand zachter te maken (helaas worden deze middelen 
niet standaard door de zorgverzekeraars vergoed). 

Een enkeling noemde een modderbad als tip om de vagina 
te beschermen en samen naar de sauna gaan om je extra 
aantrekkelijk te voelen voor je partner. Tot slot werd ge-
noemd dat seks méér is dan geslachtsgemeenschap: er 
zijn ook andere vormen van intimiteit, zoals zoenen (voor 
zover mogelijk met een droge mond) of strelen. 

Tips voor zorgverleners
Sommige deelnemers gaven aan dat de reumatoloog wel 
eens heeft gevraagd naar problemen met seks, maar bij 
een bevestigend antwoord niet veel deed. Sommigen  
werden doorgestuurd naar een gynaecoloog, maar die 
wist niet altijd wat Sjögren inhield. Gezien de soms grote 
gevolgen, wensen deelnemers dat reumatologen proble-
men met seks niet onderschatten en deze bespreekbaar 
maken. Mogelijk kunnen teams worden gecreëerd met  
een gynaecoloog, bekkenbodemfysiotherapeut en  

Problemen met seks
Ondanks het intieme onderwerp hebben de deelnemers 
aan de workshop in alle openheid over seks gesproken. 
Allereerst werd nagedacht over wat seks is en hoe dit bij 
Sjögren is. De associaties met seks waren helaas vooral 
negatief. Door de droge vagina was seks vaak pijnlijk 
en onprettig. Bovendien kan de vagina door de seks be-
schadigd raken, wat de seks nog pijnlijker maakt en wat 
gevolgen heeft voor het dagelijkse leven (bijvoorbeeld op 
een fietszadel zitten). Pijnlijke seks maakt ook dat je te-
genzin hebt in seks, bang bent om seks te hebben of seks 
uit de weg gaat. Voor sommigen is seks zelfs onmogelijk 
geworden en heeft het tot een onvervulde kinderwens ge-
leid, overigens mogelijk ook door medicatie die men heeft 
(gehad). Geen seks kunnen hebben kan tevens schaamte 
en een negatief zelfbeeld geven. Daarnaast kan het voor 
spanning met de partner zorgen of voor angst om een 
nieuwe relatie aan te gaan. Verder kan moeheid maken 
dat seks een te grote belasting is en sommige medicijnen 

Onderzoek naar seksueel functioneren bij Sjögren

In 2013 heeft drs. Jolien van Nimwegen van het UMC 
Groningen bij 46 vrouwen mét Sjögren en bij 43 
vrouwen zónder Sjögren (en een gemiddelde leeftijd 
van 46 jaar) een vragenlijst voorgelegd over seksu-
eel functioneren. Vrouwen met Sjögren kregen een 
minder vochtige vagina, hadden minder zin in seks, 
raakten moeilijker seksueel opgewonden, kregen 
moeilijker een orgasme en hadden meer pijn tijdens 
de seks.

Bron: Van Nimwegen, J.F. et al. (2015). The impact of 
primary Sjögren’s syndrome on female sexual func-
tion. Rheumatology, 54(7), 1286-1293. 
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TIPS VOOR SEKS BIJ SJÖGREN UIT DE  
LITERATUUR 
· Bepreek klachten met je partner.
· Probeer verschillende posities uit.
· Gebruik medicatie, zoals pijnstillers.
· Gebruik hulpmiddelen, zoals glijmiddelen.
·  Ontspan de spieren voor de seks, bijvoorbeeld door 
warmte of massage.

· Probeer andere manieren voor intimiteit.
· Bespreek de klachten met de huisarts of specialist.

Bronnen: 
Tristano, A.G. (2009). The impact of rheumatic  
diseases on sexual dysfunction. Rheumatology  
International, 29(8), 853-860.
Van Nimwegen, J.F. et al. (2015). The impact of  
primary Sjögren’s syndrome on female sexual  
function. Rheumatology, 54(7), 1286-1293. 

Ercolie Bossema en Ninke van Leeuwen

Onderzoek naar gevolgen van droogheid bij Sjögren

In 2013 heeft drs. Ninke van Leeuwen (toen) van de 
Universiteit Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar 
de gevolgen van droogheid. Er werden interviews ge-
houden met 10 vrouwen met Sjögren en vervolgens 
werden de uitspraken ‘gesorteerd’ door 30 mensen 
met Sjögren. ‘Problemen met intimiteit’ kwam hieruit 
als belangrijk thema naar voren. De mensen met  
Sjögren noemden onder andere problemen met  
zoenen, vaginale droogheid waardoor seks pijnlijk 
is, hulpmiddelen nodig hebben bij de seks en moeite 
hebben om aangeraakt te worden.  

Bron: Van Leeuwen, N. (2014). The burden of  
Sjögren’s syndrome. Dryness and fatigue [proef-
schrift]. Utrecht: Universiteit Utrecht.

seksuoloog, die kennis hebben van het syndroom van 
Sjögren en samen met degene met Sjögren op zoek gaan 
naar een oplossing. Dit werd ook aangedragen in de 
workshop ‘Gynaecologie en bekkenbodemfysiotherapie 
bij Sjögren’ van drs. Liesanne Bouwma en Claire Vrielink. 
Daarnaast werd geopperd dat het voor de NVSP mis-
schien een idee is om de gevolgen van Sjögren voor het 
seksuele leven eens vanaf het hoofdpodium onder de 
aandacht te brengen én om een stand over glijmiddelen 
in te richten op de volgende Landelijke Contact- en  
Informatiedag.

Tot slot
De deelnemers aan de workshop gaven aan dat het fijn 
was om de gevolgen van Sjögren voor het seksuele leven 
met elkaar te kunnen bespreken. Dat er nog geen goede 
oplossingen zijn is onbevredigend, maar dat het onder-
werp op deze manier onder de aandacht is gebracht, 
wordt als een stap in de goede richting gezien. Wij willen 
alle deelnemers aan de workshop hartelijk bedanken voor 
hun openheid over hun ervaringen! 

Dr. Ercolie Bossema, dr. Ninke van Leeuwen
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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.

ZO KAN HET OOK:
Op weg naar een uitje in Utrecht. Ik met de trein 
vanuit Drenthe, vriendin doet hetzelfde vanuit 
Maastricht. Door gezondheidsbeperkingen komt 
van winkelen niet veel, maar dat mag de pret niet 
drukken. Des te meer terrasjes pakken en een 
nachtje blijven slapen, dat is ook superfijn!

OPROEP
De redactie is benieuwd naar wat onze lezers vinden 
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. Tot nu toe hebben drie mensen 
zich daarvoor aangemeld. We gaan nog even door tot 
we de zes hebben. Wilt u hieraan meewerken? U kunt 
zich nog aanmelden via piaharrevelt@planet.nl  
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 kwam voorbij op Facebook
Wat heeft jouw bezoek aan de landelijke contactdag in 
Ede op 7 oktober 2017 je opgeleverd? 
-  Leuk om lotgenoten gesproken te hebben.
-  Vooral de herkenning je bent niet de enige, dat 

maakt je sterk.
-  Veel gehoord, maar helaas voor mijzelf niets nieuws. 

Ik had namelijk erg gehoopt iets nieuws te horen 
over de vermoeidheid. Maar ik ben toch blij dat ik 
geweest ben.

-  Van die details: dat iemand gaapt tijdens een work-
shop en zich daarvoor verontschuldigt. O nee, je 
hoeft je hier niet te verontschuldigen, iedereen hier 
begrijpt het!

-  Ik ben zo blij met deze groep! Ondanks alles zijn jul-
lie allemaal zó sterk en positief! Inspirerend, daarom 
deze voor jullie.. hou vol!

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/
sjogreninhetdagelijkseleven

��
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Cabaretier Marcel Harmsen 
liet van zich horen
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Wetenschappelijk onderzoek/promotie

Tim Both is 
gepromoveerd
Wij hebben al een aantal jaren contact met Tim Both. Hij meldde zich in 2013 met 

de vraag of wij mee wilden werken aan het onderzoek dat in dit artikel beschreven 

wordt. Omdat de NVSP het belangrijk vindt dat er wetenschappelijk onderzoek 

gedaan wordt naar de oorzaak en eventuele behandeling van het syndroom van 

Sjögren, hebben wij meegedaan aan het praktische gedeelte van het onderzoek 

(zie ‘n Ogenblikje nr. 108, blz. 28) en een bijdrage bestemd voor reiskosten  

gegeven. En dit jaar is er aan hem een tegemoetkoming voor de drukkosten  

van zijn proefschrift verleend.

Tim is op 25 oktober gepromoveerd op dit onderzoek 
aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Joyce en 
Mascha hebben hem ter plekke van harte gefeliciteerd. 

Doel
Het doel van het onderzoek was om de volgende  
vragen te beantwoorden: 
-  Hoe vaak komt een aanzuringsprobleem van de  

urine voor bij het syndroom van Sjögren?
-  Hoe vaak leidt een aanzuringsprobleem tot  

veranderingen van de botdichtheid?
-  Heeft de behandeling van syndroom van Sjögren  

met hydroxychloroquine effect op botcellen?

Het primaire syndroom van Sjögren (pSS) is een syste-
mische autoimmuunziekte, dat wil zeggen een ziekte 
waarbij het eigen afweersysteem het lichaam aanvalt. 
Van pSS is vooral bekend dat er klachten ontstaan 
door aantasting van de traan- en de speekselklieren. 
Dit leidt dan tot klachten van droge ogen, wat door  
patiënten ervaren wordt als een zandgevoel in de ogen, 

en een droge mond. De afname van speekselproduc-
tie kan leiden tot problemen bij het eten en leidt ook 
tot vroegtijdig tandbederf en schimmelinfecties in de 
mond. pSS is een systeemziekte wat inhoudt dat de 
ziekte ook op andere plaatsen in het lichaam schade 
kan geven. In mijn onderzoek heb ik me vooral gericht 
op de effecten van pSS op de nier en op het skelet.

De nieren hebben onder andere als functie om bloed 
te zuiveren van afvalstoffen door deze stoffen uit het 
bloed te filteren en aan de urine toe te voegen. Zuur is 
één van de afvalstoffen die de nier moet uitscheiden. 
Als de nier dit onvoldoende doet, dan blijft er te veel 
zuur in het bloed achter. Patiënten die een probleem 
hebben met zuur uitplassen hebben de ziekte distale 
renale tubulaire acidose (dRTA). Het overschot aan 
zuur kan vervolgens voor een deel wel weer worden 
weggevangen in de botten, maar dat kan leiden tot 
botontkalking en nierstenen. De diagnose dRTA wordt 
gesteld door middel van een zuurbelastingstest. De 
gouden standaard (oftewel de beste test hiervoor) is 
de zuurbelastingstest met ammonium chloride (AMCL). 
Dat is voor veel patiënten een vervelend onderzoek 
omdat ze door het drinken van ammonium chloride 
misselijk kunnen worden en soms ook moeten braken. 
Recent is er een nieuwe zuurbelastingstest ontwikkeld 
die gebruikt maakt van twee tabletten, namelijk furo-
semide, dat is een plastablet, en fludrocortison, een 
hormoon dat in de bijnier wordt gemaakt (FF). Deze 
zuurbelastingstest wordt door patiënten heel goed  
verdragen maar het is nog niet goed onderzocht of de 
test even betrouwbaar is als de gouden standaard,  
de AMCL test. 

In ons onderzoek hebben zevenenvijftig pSS patiënten 
beide testen ondergaan. Er werden metingen gedaan 

De overhandiging van de bul
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van bloed en urine waarna de testmedicatie werd  
ingenomen (AMCL of FF). Vervolgens werd elk uur de 
zuurgraad van de urine bepaald. Het bleek dat bij  
zeventien patiënten er een onvoldoende respons was. 
Dit betekent dat zeventien van de zevenenvijftig  
patiënten dRTA hebben. Anderzijds bleek dat bij de FF 
test vierentwintig patiënten waren met een onvoldoen-
de aanzuring van de urine, er was dan ook sprake van 
veel fout-positieve en fout-negatieve testresultaten. 
Uit dit deel van het onderzoek konden we twee conclu-
sies trekken. dRTA komt vaak voor bij patiënten met 
het syndroom van Sjogren en de FF test kan de AMCL 
test niet vervangen. 

dRTA komt dus vaak voor bij pSS patiënten; maar leidt 
dat ook tot klinische problemen? In ons onderzoek viel 
op dat drie van de zeventien patiënten met dRTA een 
duidelijke verminderde nierfunctie hadden. Dat wil zeg-
gen dat ook de uitscheiding van andere afvalstoffen 
verminderd is. 
Verder heeft zuur effect op de botten; het botweefsel 
kan door een toegenomen zuurgraad van het bloed als 
het ware oplossen. Dan ontstaat osteoporose (botont-
kalking). Wij hebben onderzocht of patiënten met pSS 
een verminderde botdichtheid hebben en bekeken of 
het hebben van dRTA invloed heeft hierop.
Wij hebben daarvoor bij vierenvijftig pSS patiënten van 
het vorige onderzoek een DEXA scan gemaakt. Een 
DEXA scan is een scan waarmee we kijken naar de bot-
dichtheid, de hoeveelheid kalk in het skelet, op die ma-
nier kunnen we bepalen of er sprake is van osteoporo-
se. Als controlegroep hebben we uit een database 162 
personen zonder pSS gebruikt die ook een DEXA scan 
hebben gehad. Verrassend genoeg blijkt dat pSS pati-
enten een hogere botdichtheid hebben in vergelijking 
met de controlegroep. Daarbij blijkt dat het hebben van 
dRTA niet leidt tot een lagere botdichtheid. 

Een mogelijke oorzaak voor de hogere botdichtheid 
zou het gebruik van hydroxychloroquine (HCQ) kunnen 
zijn. Hydroxychloroquine kennen de meeste patiënten 
als Plaquenil. HCQ is een ontstekingsremmer die vaak 
wordt gebruikt in de behandeling van autoimmuun-
ziekten zoals pSS. In de literatuur worden associaties 
beschreven tussen een hogere botdichtheid en het ge-
bruik van HCQ. In ons onderzoek zijn we nagegaan wat 
het effect van HCQ is op botcellen. Er zijn twee soorten 
botcellen te onderscheiden, namelijk de osteoblasten 
(dit zijn bot vormende cellen) en de osteoclasten (dit 
zijn bot afbrekende cellen). 

Bot staat namelijk niet stil. De botten worden con-
tinue afgebroken door de osteoclasten en opnieuw 
aangemaakt door de osteoblasten om de gezondheid 
en sterkte van het bot te behouden. Dit noemen we 
de botombouw, een proces wat in evenwicht is. Er zijn 
meerdere factoren die invloed hebben op de botom-
bouw zoals leeftijd, hormonen (denk aan de overgang 
bij vrouwen) en bepaalde medicatie. 
We hebben gekeken naar het effect van HCQ op de 
uitrijping en activiteit van zowel de osteoblasten als 
de osteoclasten. De experimenten toonden aan dat 
zowel de uitrijping als de activiteit van beide cellen 

werd geremd in vergelijking met de controlegroep. Uit 
deze experimenten kan worden geconcludeerd dat de 
verhoogde botmassa bij patiënten met pSS niet veroor-
zaakt wordt door een positief effect op de osteoblasten 
immers de osteoblasten worden vooral geremd, maar 
wel door een remmend effect op de osteoclasten.

Samenvattend zijn de conclusies van het door ons  
uitgevoerde onderzoek
·  Een aanzuringsprobleem van de urine (dRTA) komt 

vaak voor bij patiënten met Sjögren (30%)
·  De Furosemide/Fludrocortison test kan de ammonium 

chloride test niet vervangen 
·  Een klein deel van de patiënten met dRTA heeft  

daarbij een nierfunctiestoornis (5%), maar dRTA is 
niet geassocieerd met botontkalking

·  Patiënten met syndroom van Sjögren een hogere  
botdichtheid dan de controlegroep

·  HCQ leidt tot verlaagde activiteit van zowel de  
osteoblasten als de osteoclasten waardoor de  
botombouw verminderd; het netto resultaat van HCQ 
gebruik is dat er minder bot wordt afgebroken.

Dr. Tim Both
 
Nawoord redactie: de resultaten van dit onderzoek zijn 
bijzonder te noemen. Vooral het punt dat de botdicht-
heid bij Sjögrenpatiënten hoger is, dus eindelijk eens 
iets positiefs. Elk nadeel…

Een stralende doctor Tim!
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Hoe overleef ik mijn familie met Kerst?

Nieuws van de coaches 

Column Pia

 Annelies Sylvia Margreet Crissan Mariëtte Pia

Op het moment dat ik dit schrijf is het 5 oktober. De 
pepernoten flirten er lustig op los in de schappen van 
de winkel. In het tuincentrum struikel ik over de ren-
dieren en ander kerstig spul en al drie keer heb ik ge-
hoord: “wat doen we dit jaar met de feestdagen?”. Het 
Kerstmonster in mij voelt de neiging opkomen heel hard 
weg te lopen en onder te duiken tot 5 januari, want stel 
je voor, we vieren Sinterklaas, Kerst (en dat is tegen-
woordig drie à vier dagen als je iedereen tevreden wilt 
stellen), oudejaarsavond, die knallend en naadloos over-
loopt in nieuwjaarsdag en tussen de bedrijven door is er 
hier en daar nog een fijne borrel. Veeg mij maar op.

Wie nodig ik uit met Kerst? Daar begint het mee. Als 
ik tante Sjaan vraag, moet ik oom Bert ook vragen om 
langgerekte familievetes te voorkomen. En nicht Hannie 
uiteraard, maar zij is op dieet en wel op een ‘ongeveer 
alles wat lekker is is verboden’ dieet. Probeer maar 
eens een appetijtelijk kerstdiner op tafel te krijgen dat 
gluten-, zuivel-, noten-, vlees-, koolhydraat- en suikervrij 
is. Niet te doen! 

Waarschijnlijk sta ik op eerste kerstdag dan toch op 
onhandige hakken, met een rood aangelopen hoofd en 
een veel te warme kerstoutfit te roeren in mijn mislukte 
saus, terwijl de rest van de familie probeert tante Sjaan 
en oom Bert uit elkaar te houden, omdat ze elkaar tij-
dens het kaarten van valsspelen beschuldigen.
‘Vrede op aarde’ galmt door het huis en nicht Hannie is 
druk met het gezelschap ervan te overtuigen dat ze de 
met antibiotica vervuilde kalkoen toch vooral moeten 
negeren. Ondertussen krioelen haar kindertjes schreeu-
wend om mij heen in de keuken. Ze willen pannenkoe-
ken… glutenvrij!

Ik neem nog een slok wijn, dreig dat de kinderen meege-
nomen zullen worden door de verschrikkelijke sneeuw-
man, tover mijn aller-charmantste glimlach op mijn ge-
zicht en zet mijn iets te droge kalkoen met een subtiele 
plof op tafel. Zo, eten!
Het dessert valt uiteraard uit elkaar en tante Sjaan 
moppert dat er wéér geen sherry in huis is. 

Om halfnegen werk ik het hele stel de deur uit, trek mijn 
joggingbroek aan en plof op de bank met het laatste 
restje pudding. Volgend jaar vlucht ik naar een tropisch 
oord.

Of... ik regel een Sjögrenvriendelijke Kerst met onder-
staande maatregelen:

·  Iedereen eet wat de pot schaft; ik denk aan hutspot, 
pannenkoeken en pudding van Mona.

·  Tante Sjaan en Oom Bert vraag ik een uurtje of twee 
later.

· We spelen ‘Mens erger je niet’.
·  De joggingbroek gaat meteen aan. De hakken blijven 

uit.
·  De overmatige energie van de kinderen wordt ge-

bruikt voor een wandeling. Ook als het regent.
· De wijn blijft.
· ‘Vrede op aarde’ ook.

PS… Deze gebeurtenis is deels op waarheid gebaseerd. 
Hier en daar een beetje aangedikt voor de smeuiigheid. 

Ik wens jullie namens mijzelf en mijn collega coaches 
fijne, warme en Sjögrenvriendelijke feestdagen!
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Pia
Mijn ervaring met ‘Reuma  
uitgedaagd’
Reuma uitgedaagd! staat voor 
de zelfmanagementtraining voor 
mensen met reuma.
Het is een training voor en door 
mensen met reuma.

Om trainer te worden voor Reuma 
uitgedaagd! moest ik eerst zelf 
aan de cursus meedoen. Logisch! 
Je kunt niet onderwijzen wat je 
zelf niet hebt ervaren.
In eerste instantie dacht ik daar 
een beetje voor spek en bonen te 
zitten. Ik had het immers allemaal 
prima onder controle toch? Dat 
bleek een beetje naïef te zijn.
Ik heb er erkenning en herkenning 

gevonden, nieuwe inzichten over 
mezelf opgedaan, oud zeer ont-
dekt, gelachen, gehuild en prakti-
sche kennis opgedaan. 

Na een intensief ‘train de trainer’ 
weekend mag ik nu zelf training 
gaan geven komend jaar. Ik hoop 
dat mijn deelnemers net zo geïn-
spireerd, opgelucht en tevreden 
naar huis gaan als ik. Je mag mij 
altijd benaderen als je interesse 
hebt in een cursus. 

Voor meer informatie kun je  
de website bezoeken  
www.reumauitgedaagd.nl.

Wist je dat…?
·  De kerstkransjes in eerste instantie 

verzonnen zijn om de kerstman te 
verwennen met iets lekkers voor 
onderweg? Afblijven dus...

·  Niet alleen wij dorstige types zijn? 
De kerstboom drinkt een liter per 
dag.

·  De kerstman 822 huizen per se-
conde bezoekt? Snelle kerel, die 
Kerstman!

·  Wij met oud en nieuw gemiddeld 
acht oliebollen per persoon eten? 

· Sinterklaas niet bestaat? Sorry...

Volgende keer in 
Nieuws van de 
coaches

·  Column van Crissan over onbe-
grip naar chronisch zieken.

·  Tips van Pia om minder suikers 
binnen te krijgen. 

· Wist u dat?
· Onze ervaringen met onbegrip.APPEL PEER CRUMBLE

Appel-peer crumble voor 4 personen:

Een heerlijk warm toetje van frisse 
appels en peren met een krokant 
laagje van havermout!

Ingrediënten:

· 2 peren

· 2 Granny Smith appels

· 1 tl kaneel

· 1 tl speculaaskruiden

· 1 tl citroensap of citroenessence

· 1 tl zout

· 160 gram havermout

·  30 gram rietsuiker of kokos-

bloesemsuiker

· 60 gram roomboter

· 4 kleine ovenschaaltjes

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200 gra-
den. Snijd de appels en peren in  
kleine stukjes en meng deze samen 
met de kaneel, speculaaskruiden,  
citroensap, suiker en zout in een kom. 
Verdeel over de ovenschaaltjes. Meng 
de havermout met 3 eetlepels suiker, 
een snufje zout en klontjes boter in 
een schaal tot een kruimelig deeg. 
Verdeel de kruimels over de appels 
en peren.

Zet de crumble 20 minuten in de 
oven of tot de bovenkant krokant is! 
Serveer met een bolletje vanille- of 
karamelijs. Yoghurt of kwark is ook er 
erg lekker erbij!

Optioneel: Voeg amandelmeel of  
gemalen amandelen toe aan de  
havermout voor een extra bite!

Kerstrecept van Crissan 
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Van alles en nog wat

Oproep
Contact gezocht
Is er iemand in de omgeving van 
Nijkerk die ook op zoek is naar 
lotgenoten?
Ik zou graag, onder het genot 
van een kopje koffie of thee, er-
varingen uit willen wisselen. 

Diana de Vries
Veltkamp 121
3862 JT Nijkerk
Tel: 033-4755859/06-45818766

Vergoeding oogdruppels, een oproep
De NVSP heeft een verzoek gekregen 
om mee te werken aan een procedure 
tegen de zorgverzekeraars inzake  
de vergoeding van oogdruppels en 
ooggels.   

De fabrikant van HYLO-COMOD®, 
HYLO®-GEL (Ursapharm) en vele an-
dere bevochtigende oogdruppels wil 
proberen om de oogdruppels vergoed 
te krijgen. De fabrikant heeft zich ook 
van de steun verzekerd van een pro-
minente oogarts, nauw betrokken bij 
onze vereniging. 

Wij gaan graag mee in dit verzoek en 
hierbij roepen we patiënten op die 
deze druppels gebruiken. Met name 
de mensen die verzekerd zijn bij  
Zilveren Kruis Achmea. 

URSAPHARM zal dan de betrokkenen 
zowel financieel als juridisch steunen 
bij de aankoop van de middelen en 
de klachtenprocedure. Het is dus de 
bedoeling dat u het middel koopt, 
met of zonder recept van uw oog-
arts. Vervolgens dient u dat in bij uw 
verzekering, dat wordt waarschijnlijk 
geweigerd. Dan gaan wordt bezwaar 
aangetekend. Dat hoeft u dus niets 
zelf te doen, Ursapharm (en juristen 
van Maverick uit Amsterdam) nemen 

u dat uit handen. Het zou mooi zijn 
als we dit met zoveel mogelijk men-
sen zouden kunnen doen. 

Indien u mee zou willen werken aan 
het bovenstaande kunt u zich aan-
melden bij Johan Mooi, e-mail adres: 
zorgverzekeringen@nvsp.nl. Hij zal de 
procedure bewaken en begeleiden.

De NVSP ondersteunt de gekozen 
weg omdat dit ook in het belang is 
van leden en patiënten met het  
syndroom van Sjögren en mogelijk 
een uitweg biedt om de veel  
gebruikte oogdruppels en -gels  
uiteindelijk vergoed te krijgen  
van de zorgverzekeraar.

Het NVSP-forum gaat stoppen!
Na bijna acht jaar proberen om het NVSP-forum nieuw leven in te blazen gaan 
wij stoppen met het forum. Er wordt nauwelijks meer actief gebruik van ge-
maakt. Het digitale lotgenotencontact vindt nu voornamelijk plaats via Face-
book. Uiteraard kunt u nog steeds voor lotgenotencontact terecht bij ons lot-
genotencontact telefoonnummer: 0900—2020030. Van woensdag t/m vrijdag 
van 10.00- 13.00 uur zit ons team voor u klaar.

Nieuwe accountregistraties zijn daarom vanaf nu ook niet meer mogelijk. Ge-
registreerde gebruikers kunnen nog tot het einde van het jaar gebruik maken 
van het forum. Daarna stopt het echt en zal het forum verdwijnen van onze 
website. 

De NVSP heeft een besloten Facebookgroep voor lotgenotencontact. 
Wilt u digitaal contact met lotgenoten, meld u dan aan bij deze besloten groep 
voor lotgenotencontact via deze link: 
https://www.facebook.com/groups/sjogreninhetdagelijkseleven/ 

��
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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 
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...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


