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Redactioneel

Snel na het vorige nummer, valt ’n Ogenblikje  
nr. 125 alweer bij u in de bus. We hebben besloten 
om met ingang van dit jaar alle nummers onge-
veer een maand eerder te laten verschijnen, zo-
dat redactie en eindredacteur in de zomermaand 
augustus niet zitten te zweten voor de uitgave 
van september.

Dit betekent ook dat u, als u iets in ons magazine 
geplaatst wilt hebben, even goed moet opletten 
wanneer de uiterste inleverdatum voor de kopij 
is. Dat staat altijd bovenaan bij de Inhoudsopgave 
van elk nummer. Dit is ook voor onze vaste  
columnisten en aanleveraars van advertenties 
van belang. 

Adverteerders
Om op dit laatste even in te gaan: er zijn twee 
nieuwe advertenties bijgekomen: de oogdruppels 
van Hylocomod/Ursapharm is een oude bekende, 
Skafit met haar producten om het lichaam te ver-
warmen is nieuw. We zijn altijd blij met deze extra 
inkomsten, want die geven ons weer wat meer 
mogelijkheden om het ’n Ogenblikje in deze vorm 
te kunnen maken.

Nieuwe redactieleden en nieuwe rubriek
Vorige keer kondigde ik het al aan: we hebben er 
weer twee nieuwe redactieleden bij: Nina Müller 
en Marijke van de Ven. Zij hebben al lekker mee-
gedraaid met de redactionele werkzaamheden. 
Nina start met een de nieuwe rubriek: Ik leef zo... 
We willen meer plek inruimen voor de ervaringen 
van onze leden. Hoe leef je met het syndroom 
van Sjögren, waar heb je verder nog belangstel-
ling voor, en wat u verder nog kwijt wilt. Dus wilt 
u ook weleens via Nina aan ons allemaal vertellen 
hoe uw leven eruitziet? Neem dan contact op met 
de redactie: eindredacteur@nvsp.nl 

We zullen kijken of er in het volgende nummer 
ruimte is om nader kennis te maken met de  
nieuwe redactieleden. Frans en Pia kunnen dat 
misschien dan ook meteen doen, want dat is er 
nog niet eerder van gekomen.

Thema ‘vermoeidheid’
Hier zit een blije eindredacteur. Het thema  
‘vermoeidheid’ wordt namelijk van verschillende 
kanten belicht. Prof. dr. Rinie Geenen komt in 
twee artikelen aan het woord. Het eerste gaat 
over hoe je aan anderen kunt uitleggen wat je 
voelt als je zo allesoverheersend moe bent. Het 
tweede gaat dieper in op wat je er zelf aan zou 
kunnen doen door ondermeer een beter slaap-
waakritme aan te wenden. Daarnaast zijn er zes 
mensen die laten weten waar zij tegen aanlopen 
op dit vlak, en tenslotte komen er drie mensen 
aan het woord over hun ervaringen tijdens en na 
een traject bij de Maartenskliniek in Woerden. 

Ruim twee jaar geleden heeft dr. Nienke van 
Leeuwen de Sjögren Award gewonnen voor haar 
onderzoek naar deze behandeling. En in het  
vorige nummer heeft Charlotte de uitkomsten 
van dit onderzoek nader belicht.

Start- en eindpunt
Waarom ik zo blij ben, vraagt misschien nog een 
toelichting. Het is altijd goed om allerlei onder-
zoekers aan het woord te laten, want zij zijn altijd 
maar bezig om meer over onze ziekte te weten 
te komen, met als uiteindelijk doel om het in de 
toekomst beter te kunnen behandelen en hopelijk 
ook genezen. Maar wij vinden het uitermate  
belangrijk om van u te vernemen hoe u alles  
ervaart. Wat maakt u mee rond behandeling en 
medicatie, wat houdt u bezig? Want wij zijn als 
patiënten met dit syndroom niet alleen het start-
punt maar ook het eindpunt. Het draait om ons. 

Op onze besloten Facebookpagina ‘praten’ veel 
leden met elkaar en wisselen zij ervaringen uit.  
Maar dat kan dus ook in ’n Ogenblikje! 

Tot snel!

Mascha Oosterbaan, eindredacteur
eindredacteur@nvsp.nl

Verandering 
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Als ademhalen 
moeilijk wordt

Het was voor mij de tweede keer dat ik deze workshop over longbetrokken-

heid bij Sjögren heb mogen geven. En het was opnieuw een leuke en ener-

verende dag. Het is goed om te merken dat patiënten en hun dierbaren zo 

betrokken en geïnteresseerd zijn. 

Wat doen de longen? 
Door je ademhaling neem je zuurstof op en adem je kool-
zuurgas uit (afvalstof). Verder zorgen de longen op ver-
schillende manieren voor bescherming. Omdat je via de 
lucht allemaal stoffen en micro-organismen (bacteriën/
virussen) inademt is het van groot belang om een goede 
lokale afweer in je longen te hebben. Dit gebeurt via de 
trilharen en het slijm in de luchtwegen die deze stoffen 
opvangen en weer eruit trillen. Daarnaast bevinden zich 
dieper in de longen ook afweereiwitten en –cellen die deze 
stoffen/micro-organismen opruimen. 

Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte 
met een chronisch beloop. Hierbij is er aantasting van de 
slijmklieren en/of het epitheel. Dit kan ook optreden in de 
longen, recent onderzoek door mijzelf laat zien dat dit bij 
10% van de patiënten optreedt. 

Na de pauze was er gelegenheid om 

vragen te stellen. Veel vragen gingen 

over die vervelende hoest, is er mis-

schien sprake van longbetrokkenheid 

bij Sjögren (soms krijgt men de diag-

nose astma, maar de klachten kunnen 

ook het gevolg zijn van een te droge 

luchtpijp) en wat zijn behandelopties? 

Grotendeels kwamen de antwoorden 

op deze vragen aan bod tijdens de 

workshop. Hieronder geef ik een korte 

samenvatting. 

De longen
In de borstkas zitten twee longen, rechts en links. De 
rechterlong bestaat uit drie kwabben (boven, midden en 
onder) en de linkerlong uit twee kwabben (boven en on-
der). Zowel om de long heen als tegen de borstkaswand 
aan zit een longvlies (pleura). 

De luchtpijp splitst zich naar de rechter- en linkerlong. 
Daarna splitsen de luchtwegen steeds verder totdat ze 
uitmonden in de longblaasjes (alveoli). Gemiddeld heeft 
de mens 75m2 aan longblaasjes, een enorm groot opper-
vlakte. 

Het weefsel tussen de longblaasjes en luchtwegen wordt 
het interstitium genoemd. Hier bevinden zich bloedvaten, 
bindweefsel en elastische vezels. Bij ontstekingsziekten 
als Sjögren kan er sprake zijn van ontsteking en verlitte-
kening in dit interstitium, ook wel interstitiële longziekten 
genoemd. 

Workshop Landelijke Contact- en Informatiedag

Longproblemen bij het syndroom van Sjögren

4

Pneumonitis  = ontsteking in de long
UIP  = met name verlittekening
NSIP  =  kan zowel ontsteking als verlittekening 

als beide geven
OP  = met name ontsteking
LIP  =  cysten in de longen met of zonder ont-

steking

*
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Er zijn vele soorten longproblemen, van een droge lucht-
pijp tot een interstitiële longziekte. 
In de luchtwegen kan een droogte ontstaan wat leidt tot irrita-
tie en hoesten. Bij droogte heb je een verhoogde kans op infec-
ties doordat je afweer met slijm/trilharen minder goed werkt. 
Rondom de luchtwegen kunnen ontstekingen ontstaan, een 
zogenaamde folliculaire bronchiolitis. Hierdoor neemt de 
doorsnede van de luchtwegen af en moeten patiënten ade-
men tegen een hogere weerstand en zijn daardoor benauwd. 

Daarnaast kan een interstitiële longziekte ontstaan, dit zijn 
ontstekingen met of zonder littekenvorming in het intersti-
tium (zie bovenstaande voor uitleg). Er zijn verschillende 
soorten interstitiële longziekten; UIP/NSIP/OP/LIP. Dit zijn 
allemaal verschillende patronen in de longen met ontste-
king en/of verlittekening. Het onderscheid wordt gemaakt 
door middel van een CT-scan en/of weefsel onderzoek. 

Diagnostiek
Vaak wordt er in eerste instantie een longfoto (X-thorax) 
gemaakt. Echter, deze is niet zo specifiek als een CT-scan. 
Daarom wordt bij een verdenking op een interstitiële long-
ziekte bij Sjögren ook een CT-scan (HRCT)* van de longen 
gemaakt. De CT-scan wordt vervolgens beoordeeld op 
verschillende afwijkingen, hierbij maken we gebruik van 
patronen (zie plaatjes). 

Ook zal er een longfunctietest (blaastest) verricht worden. 
Op deze manier kunnen we zien in hoeverre de longen be-
perkt zijn door de ziekte. Hierbij meten we de volumes en de 
gaswisseling (zuurstofopname en koolzuurgasafgifte). Soms 
wordt er ook nog een inspanningstest (fietstest) gedaan. 
Een bronchoscopie met longspoeling (BAL) wordt in be-
paalde gevallen ook verricht. Hiermee wordt diep in de 
longen gespoeld om te beoordelen welk type ontstekings-
cellen aanwezig is en worden er kweken afgenomen om 
micro-organismen uit te sluiten. 
In enkele gevallen, als er geen duidelijke diagnose uit bo-
venstaande onderzoeken is gekomen, is het noodzakelijk 

om longweefsel af te nemen. Dit gebeurt via een kijkope-
ratie. Het longweefsel wordt vervolgens beoordeeld door 
de patholoog onder de microscoop. 

Behandeling
Bij complicaties door Sjögren in de luchtwegen kunnen  
we verschillende dingen voorschrijven: vernevelingen  
(bevochtiger/slijmoplossers, luchtwegverwijders) en  
lokale ontstekingsremmers. 

Bestrijding van infecties
Preventief: griepvaccinatie
Bij infecties wordt laagdrempelig antibiotica gegeven  
zeker als mensen systemische ontstekingsremmers  
gebruiken. 

Fysiotherapie
· Ademhalingsoefeningen (zo efficiënt mogelijk)
·  Revalidatie (verbetert niet de longfunctie, maar wel  

het inspanningsvermogen; kortademigheidsklachten 
verminderen)

Zuurstoftherapie
· Algemene indicatie: saturatie < negentig procent in rust
· Zo nodig tijdens fysiotherapie; vliegreizen

Complicaties longweefsel (interstitiële longziekten): 
·  Systemische ontstekingsremmers (prednisolon, soms 

krachtigere middelen zoals azathioprine, cyclofos-
famide, rituximab)

·  Longtransplantatie (soms); in enkele gevallen kan dit 
een noodzaak/mogelijkheid zijn. 

M. Voortman, longarts UMC Utrecht en St. Antonius-
ziekenhuis Nieuwegein

* HRCT = Hoog Resolutie CT-scan

Mareye Voortman vertelt
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Steun de collecte 
van het Reumafonds!  
Helpt u mee?
In de week van 19 tot en met 24 maart vindt weer de jaarlijkse collecteweek 

van het Reumafonds plaats. Ook dit jaar zetten 50.000 vrijwilligers zich 

met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek 

naar reuma. Ook u als lid van onze vereniging kunt helpen. Om de collecte 

te promoten, of om zelf mee doen met collecteren.

tegen reuma kan aangaan is het nu mogelijk om met één 
druk op te knop uw digitale collecte te starten en vrien-
den, familie, collega’s en kennissen uit te nodigen om een 
kleine donatie te geven. Een handige tip is om te vragen 
of diezelfde mensen de collectebus weer willen doorstu-
ren in hun eigen netwerk!
Wilt u eenvoudig vanuit uw stoel meedoen en een digitale 
bus aanmaken? 
Klik op: https://reumafonds.digicollect.nl/

Televisiepresentatrice Anita Witzier, ambassadeur van het 
Reumafonds: ‘Het Reumafonds is de belangrijkste finan-
cier van onafhankelijk wetenschappelijk reumaonderzoek 
in Nederland. Het Reumafonds is volledig afhankelijk van 
giften van particulieren en bedrijven. Als collectant, wijk-
hoofd of organisator van de collecteweek bent u dan ook 
van groot belang. Als u meehelpt, helpt u het leven van  
2 miljoen Nederlanders te verbeteren.’

Kunt of wilt u zelf collecteren of kent u iemand die dat 
wil doen? 
Direct opgeven is eenvoudig via: https://reumafonds.collec-
teweb.nl/aanmelden/
Wilt u meer weten of vragen hoe u verder kunt helpen dan 
kunt u ook bellen met de collecteafdeling van het Reuma-
fonds in Amsterdam op 020-589 64 71.
U kunt ook een mail sturen naar: vrijwilligers@reumafonds.nl.

Niet alleen contant doneren, 
maar ook pinnen met de  

pin bus!
Met uw hulp aan 
de collecte helpt 
u onderzoeken te 

financieren die de 
oorzaak van reuma 
kunnen achterhalen 
en verbeteringen in de 
behandelingen kunnen 
realiseren. 
Het Reumafonds probeert 
de collecte levend te hou-
den door te blijven inves-
teren in vernieuwing.
Dit jaar gaat bijvoorbeeld 

een aantal vrijwilligers 
langs de deuren met een 
nieuwe collectebus waar 

ook bij gepind kan worden. 
Deze collectebus 2.0 is samen met 25 andere fondsen ont-
wikkeld en wordt het komend jaar getest in 50 gemeentes 
in Nederland. De eerste resultaten zijn veelbelovend omdat 
het doen van een donatie nu geen kleingeld meer vereist. 

De digitale collectebus 
Naar buiten gaan om te collecteren is niet voor iedereen 
mogelijk. Om er toch voor te zorgen dat iedereen de strijd 

Collecte Reumafonds

��
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’n Ogenblikje komt er al weer aan en het nieuwe jaar is 
nog maar net begonnen. Voor mij begint de maand janu-
ari met een behoorlijke griep, maar gelukkig ben ik weer 
opgeknapt.

Deze keer wil ik wat dieper ingaan op de Samenwerkende 
Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN). Dit is 
een samenwerkingsverband van bijna alle landelijke reu-
ma patiëntenorganisaties. Wij willen elkaar op landelijk 
niveau weten te vinden als het gaat om:
· Kennisuitwisseling
· Optimale samenwerking
· Belangenbehartiging
Naast effectief kennisdelen en belangenbehartiging – op 
landelijk én op Europees niveau – gaat de SRPN aan de 
slag met gezamenlijke thema’s rondom reuma.

Op 4 december vond de eerste Algemene Leden Verga-
dering plaats van de SRPN. Bijna alle leden van de Sa-
menwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland 
(SRPN) waren daarbij aanwezig. Ik was er namens de 
NVSP. Onderstaande onderwerpen zijn besproken:

Europese samenwerking
Tijdens bovengenoemde bijeenkomst is onder andere 
gesproken over de invulling van Europese samenwerking, 
één van de prioriteiten van de SRPN. De SRPN wil op Eu-
ropees niveau gaan samenwerken en gemeenschappelijke 
belangen behartigen. Bijvoorbeeld door het lidmaatschap 
van EULAR PARE aan te vragen. Binnen de EULAR wer-
ken de nationale reumapatiëntenorganisaties samen in 
PARE (People with Arthritis/Rheumatism in Europe). 

Brainstormen
Daarnaast is een brainstormsessie gehouden over welke 
activiteiten de leden van de SRPN gezamenlijk kunnen 
gaan realiseren in de toekomst. De volgende onderwer-
pen kwamen uit de brainstormsessie:

Van de voorzitter

Samenwerken is belangrijk
·  Themadagen organiseren voor besturen van  

Patiëntenverenigingen
· Uitnodigingen van Hoge Scholen delen
·  Stimuleren van Patiëntparticipatie in  

wetenschappelijk onderzoek
· Goede sprekers met elkaar delen 
·  Deelnemen aan bijeenkomsten en congressen en  

elkaar daarover informeren
·  Gezamenlijk een landelijk patiënten congres  

organiseren. 

Tijdens de komende vergadering in februari wordt besproken 
welke onderwerpen de SRPN daadwerkelijk gaat oppakken.
Als u meer wilt weten kijk dan eens op www.srpn.nl.

Dan was er in januari ook een nieuwjaarsbijeenkomst van  
de gezamenlijke koepelorganisaties: Patiëntenfederatie  
Nederland, Ieder(in), MIND en PGOsupport. Daar stonden  
de gemeenteraadsverkiezingen van maart op de agenda.  
De centrale vragen waren:
-  Hoe is het in uw gemeente gesteld met de zorg en met 

hulp?
- Is die zorg en hulp voldoende aanwezig?
- Sluit die aan bij de behoefte van zorgvragers?
- Welke uitdagingen liggen er voor gemeenten?

Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND hadden 
vooraf 800 mensen gevraagd hoe zij de zorg en hulp in hun 
gemeente ervaren. Wat gaat er goed en wat kan beter? Het 
blijkt dat 43 procent van de gevraagde personen aangeeft dat 
de zorg niet aansluit bij de behoefte. 42 procent is ontevre-
den over de deskundigheid bij de gemeente. 40 procent is niet 
tevreden over de bejegening. Een derde van de mensen zegt 
dat er niet eens gevraagd is om welke zorg het zou moeten 
gaan. Er zijn lange wachttijden. Zorg of ondersteuning komt 
er meestal uiteindelijk wel, maar voor 43 procent is het niet 
de hulp waarop was gehoopt.
Er wordt over mensen gepraat en niet met mensen. 
De oproep van deze bijeenkomst was: Ga stemmen op  
woensdag 21 maart! Je stem doet er toe, vooral bij de  
gemeenteraadverkiezingen.

Voor mij is het duidelijk: de kop is er af, we zijn begonnen  
aan een nieuw jaar. 

Annemiek Heemskerk, voorzitter
voorzitter@nvsp.nl 

Leden SRPN bij de eerste Algemene Leden Vergadering.
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Collier
1972
Mijn ouders zijn 25 jaar getrouwd. Daarom gaan we  
met het hele gezin naar Parijs. Mijn ouders zijn weer 
net zo verliefd als in hun wittebroodsweken - vlak na de 
oorlog, in een Limburgs pension. Ook al worden ze nu 
vergezeld door twee kinderen, het voelt als hun tweede 
huwelijksreis.
Dat gevoel is versterkt door het cadeau dat mijn vader 
heeft gekocht voor mijn moeder.
Vlak voor ons vertrek - met het vliegtuig! - geeft hij 
haar een pakje: prachtig verpakt, roze strik erop. Als 
mijn moeder het heeft uitgepakt, slaakt ze een verrukt 
gilletje.

In een zwart leren doosje, bekleed met rood fluweel, ligt 
een letterlijk en figuurlijk schitterend collier van een be-
kende, chique juwelier.
“Echt goud”, zegt mijn trotse vader. Hij heeft tot dan 
toe nooit veel geld verdiend en dus heeft hij mijn moe-
der - die van huis uit veel luxe gewend is - nooit dure 
cadeaus kunnen geven. Maar nu hij kortgeleden tot 
procuratiehouder is benoemd, is zijn salaris aanzienlijk 
verhoogd. Dit gouden collier is daarvan het eerste tast-
bare bewijs, en natuurlijk is dat eerste bewijs voor mijn 
moeder - die hij adoreert.

Sinds toen heeft mijn moeder het collier altijd gedragen 
op zon- en feestdagen. En altijd zei ze weer dromerig 
glimlachend, terwijl ze er even aan voelde: “Dat heb ik 
van je vader gekregen toen we 25 jaar getrouwd waren. 
Mooi hè? Echt goud...”
Na de zon- of feestdag vleide ze het collier dan weer in 
het roodfluwelen doosje, dat tot haar dood aan toe altijd 
trouw naast haar bijouteriedoos heeft gestaan.

2008
Mijn ouders overlijden vlak na elkaar. Mijn broer en ik 
verdelen de spullen. Het eerste dat ik veiligstel is mijn 
moeders gouden collier.

Sindsdien draag ik het vaak. Omdat ik me daardoor ver-
bonden voel met mijn moeder én om het bijbehorende 
verhaal is het voor mij van onschatbare waarde. Maar ook 
simpelweg omdat het dikke vlechtcollier van goud is, ik 
schat dat het tegenwoordig wel E 1000,- waard is.

19 november 2017
Ik ben jarig, heb geen zin om het te vieren, maar heb 
wél zin in een mooi cadeau. Dat geef ik dus aan mezelf. 
Een lang gekoesterde wens...
Bij een juwelier zoek ik een mooie gouden armband uit, 
met hetzelfde vlechtmotief als mijn moeders collier.  
Uiteraard ook van goud, dus een rib uit mijn lijf: € 430,-. 
Maar armband en collier passen prachtig bij elkaar, dus 
vooruit dan maar.

De juwelière vleit hen in een bijna identieke doos als  
die van mijn moeder in 1972. Mooi opgepoetst liggen 
ze samen te fonkelen op het fluweel. Ik voel hetzelfde 
soort verrukking als mijn moeder destijds.

Thuisgekomen, kan ik niet wachten om collier en arm-
band om te doen.
Gretig trek ik ze los uit de gaatjes in het fluweel. 
Net iets té gretig voor mijn moeders gouden ketting... 
Er breekt een schakel en hij valt in twee stukken uiteen.
Ik kan wel huilen van woede op mezelf. Wég verjaar-
dagspret, en vooral: mijn kostbare collier is kapot!

Trillend van emotie bel ik een bevriende edelsmid.  
Gelukkig kan ik direct langskomen.
Ik spreid de twee stukken van het collier op tafel uit, en 
vertel haar geëmotioneerd waarom het zoveel voor me 
betekent. Mijn trotse vader, mijn ontroerde moeder, mijn 
eigen liefde voor het collier.
Ze knikt meelevend - gelukkig maar.

“En het is van goud”, eindig ik mijn verhaal.

Vergis ik me, of verandert er iets in haar blik?
Zwijgend pakt ze haar loep. Een paar seconden tuurt  
ze ingespannen naar de schakels van het collier.
Dan haalt ze de loep uit haar oog, kijkt me streng aan, 
en zegt:
“Doublé”.

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.



MEMBRASIN®

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

MEMBRASIN®

D U I N D O O R N B E S O L I E
Droge ogen? 
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Van die dingen
Daar sta ik dan met een kuur van drie maan-
den en een labbriefje om bloed te laten 
prikken op de leverfuncties. Daar sta ik dan 
met een lichaam dat heftig reageert op bij-
verschijnselen van medicatie. De medicijnen 
neem ik mee naar mijn edelsteentherapeut 
om te laten testen. Meten is weten. Nega-
tief, het slaat niet aan, ik reageer er niet 
goed op. De holistische druppels die zij als 
alternatief aanbiedt testen positief. Via de 
mail vraag ik de huisarts hoe hij hierover 
denkt. U kunt eerst de druppels nemen, bij 
geen resultaat alsnog de terbinafinekuur. Ik 
bedank voor de reactie en schrijf dat ik mijn 
gevoel volg en de druppels neem. Links of 
rechtsom, het gaat er uiteindelijk om dat de 
schimmelinfectie behandeld wordt. 

Er is nog geen oproep gekomen voor con-
trole bij de oogarts. ‘Er is geen brief dus 
ik kan geen afspraak voor u plannen,’ zegt 
de secretaresse. Twee uur later belt haar 
collega om een afspraak te maken. De vol-
gende dag post van de zorgverzekeraar. De 
mondgel wordt niet vergoed. Een half jaar 
geleden hetzelfde akkefietje. De machtiging 
was verouderd. Via Groningen een nieuwe 
geregeld en opgestuurd. Zonder problemen 
nieuwe tubes besteld en gekregen. Tot nu. 
Grote verwarring aan de andere kant van de 
telefoon. Ze gaat het uitzoeken en zal me 
terug bellen. Vijf dagen later pakt deze juf-
fer ongeduldig de telefoon. ‘Ik begrijp dat u 
wilt weten hoe dit zit, we zijn er mee bezig.’ 

Een week later de vraag of ik het machti-
gingsnummer dat ze me doorgeeft op de 
rekening wil zetten en terug wil sturen. Dan 
volgt er een herbeoordeling. Ja hoor, dat ga 
ik doen. Wat een gedoe. Nu iets leuks, pro-
ject de veranda. Met de ragebol haal ik het 
spinrag weg. Als ik op het trapje met een 
sopdoekje boven mijn hoofd de boel schoon 
maak schiet ineens de gedachte door mijn 

hoofd; appeltjes plukken. Jaren geleden heb 
ik op advies van de reumatoloog tegen mijn 
gevoel in fysiotherapie gedaan. Oefeningen 
voor thuis, appeltjes plukken waar je net 
niet bij kunt. Appeltjes plukken! Als ik niet 
bij de appels kan, pak ik wel een trapje! 
De stoom kwam nog lang uit mijn oren. De 
fysio brak meer af dan het opbouwde. Van 
de huisarts een flinke uitbrander en het ad-
vies ga jij maar wandelen, van bankje naar 
bankje.

Drie dagen later is de veranda schoon en 
gezellig met bloemen, windlichten en als  
finishing touch het kussen in mijn schom-
melstoel. Er is een mail met een afspraak  
op de poli longziekten. Tijdstip 9.00 uur  
en een half uur van tevoren een longfoto  
laten maken. ’s Morgens heb ik tijd nodig  
om op gang te komen, dit is erg vroeg. 
Mocht u verhinderd zijn, lees ik verder, wilt 
u dan zo spoedig mogelijk contact opne-
men. Om 11.00 uur is er nog een plekje vrij. 
‘Mooi, dank je wel.’

Ik heb schoon genoeg van die regeldingen 
rondom mijn ziektegebeuren. Hoe houden 
we de chronisch zieke medemens bezig, 
hoe hou je ze van de straat. Sjögren, soms 
heb ik er echt een dagtaak aan. Als ik Ringo 
uitlaat zegt een man op de fiets, ‘leef jij 
vrij?’ en hij wijst naar de tekst op mijn T-
shirt. Live free way to go. Vrij leven binnen 
de beperkingen en verplichtingen van mijn 
leven? ‘Ja hoor en u?’. ’s Middags besluit ik 
wat verder met Ringo te lopen, het bankje 
is bezet. Kan gebeuren. In een rustig tempo 
loop ik terug naar huis, ik heb geen haast. 
Morgen hebben we een feestje, mijn shirt 
ligt al klaar. Pasteltinten met tekst, There is 
sunshine in my soul today. En de mondgel 
vergoeding? Dat komt vast helemaal goed.

Roelie

Roelie

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.
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Moeheid is een gevoel en een gevoel is moeilijk te zien. 
Het is dus maar goed dat we kunnen vertellen dat we moe 
zijn. Als de moeheid vaak voorkomt, kunnen we elke keer 
zeggen dat we moe zijn. En als de moeheid erg groot is 
dan kunnen we zeggen dat we zo moe zijn dat we ons  
nauwelijks nog kunnen voortbewegen.

Heeft u ooit zo duidelijk aan anderen meegedeeld dat u 
altijd maar moe bent? Het zou kunnen dat u er dan snel 
weer mee bent gestopt, omdat u niet als een klager wilt 
overkomen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om hele-
maal niets te zeggen. De vraag is echter of dat dan wel 
zo’n goede keuze is. De mensen weten dan immers niet 
dat uw tempo zo laag ligt omdat u moe bent. Uiting geven 
aan uw moeheid is dus moeilijk en er niets over zeggen is 
al even moeilijk. Best lastig.

Uitrusten
Het is ook een probleem dat alle mensen deskundig zijn. 
Iedereen is wel eens moe en iedereen kent de oplos-
sing tegen moeheid al vanaf de geboorte. Gewoon even 
uitrusten. Zo eenvoudig lijkt het en zo eenvoudig is het 
ook; voor kortdurende moeheid tenminste. Voor langdu-
rende moeheid ligt dat anders. Even uitrusten helpt dan 
niet. Als al een advies gegeven zou kunnen worden bij 
langdurende moeheid, dan is het om de leefstijl aan te 
passen. 

Eigenlijk zeg ik daarmee dat u maar met moeheid moet 
leren omgaan en dat zeg ik dan ook.  
Er is geen medicijn tegen moeheid. Moeheid is een gevoel. 
Moeheid is dus psychisch. Moeheid is een lichaamsgevoel 
en de oorzaak van moeheid kan lichamelijk zijn. Maar zelfs 
dan is moeheid toch ook psychisch. Moeheid is psychisch, 
omdat het een gevoel is en omdat gedrag, gevoelens en 
gedachten invloed hebben op dat gevoel. 

Rat
Het is in dieronderzoek wetenschappelijk aantoonbaar dat 
moeheid psychisch is. Een rat wordt moe als het stofje 
LPS wordt geïnjecteerd. Dat is een ziekteverwekker. De rat 
snuffelt dan niet meer rond in de kooi, drinkt en eet minder 

Leg dat maar eens uit aan 
anderen, dat je moe bent 

“Als ik opsta, ben ik nog net zo moe als toen ik ging slapen....”
Vermoeidheid is een veelgehoorde en herkenbare klacht bij het syndroom van Sjögren. Wie kan er niet over meepra-
ten? Tijdens regionale en landelijke bijeenkomsten, op social media en in publicaties komt dit onderwerp steeds weer 
terug. Daarom hebben wij de lezers via Facebook en ’n Ogenblikje gevraagd hun ervaringen met ons te delen. Op de 
komende pagina’s beschrijven enkele lezers hun persoonlijke ervaringen met vermoeidheid. We worden er niet min-
der moe van als we het lezen maar het herkennen van wat anderen doormaken, kan troost bieden.
Prof. dr. Rinie Geenen doet de aftrap met de vraag hoe je de moeheid zou kunnen omschrijven; hoe leg je het uit aan 
andere mensen? Daarna volgen er zes reacties van lezers. U leest bijvoorbeeld over hun deelname aan het onderzoek 
naar vermoeidheid in Woerden. Tot slot komt Rine Geenen, samen met Charlotte Dewsaran-van der Ven, weer terug 
met een tweede artikel. Daarin leest u over hoe je met een goed slaap- en waakritme je moeheid terug kunt fluiten 
(al is dat lastig.... fluiten zonder speeksel!). Het eerste artikel van hun hand over vermoeidheid hebt u al in het vorige 
nummer kunnen lezen, het derde deel komt in nummer 126.
Wilt u ook uw verhaal kwijt? Stuur uw reactie naar eindredacteur@nvsp.nl

Thema vermoeidheid

illustratie: Rik Slinger
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en heeft geen zin meer in seks. Als de rat iets nieuws moet 
leren (bijvoorbeeld waar eten is te vinden), dan presteert 
de rat slecht. De rat ligt alleen maar moe te zijn. 

Bij de rat is dus duidelijk te zien dat moeheid gevolgen 
heeft voor het gedrag (niets meer doen), het gevoel (geen 
zin hebben) en de gedachten (moeilijker kunnen leren). 
Dat zijn allemaal psychische gevolgen van lichamelijk  
veroorzaakte moeheid. 

Psychisch
Psychische processen hebben op hun beurt ook weer  
invloed op moeheid. Dat zien we als er een vuurtje wordt 
gemaakt in de kooi van de door moeheid getroffen rat.  
De rat maakt zich dan zo snel mogelijk uit de voeten.  
Iemand die het ziet, zou niet geloven dat de rat echt heel 

erg moe is. Het lijkt of de rat zich aanstelt.
Net als bij de rat is moeheid bij de mens niet altijd hetzelf-
de. Moeheid hangt af van het lichaam en van de omstan-
digheden. Binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde 
omstandigheden voelen mensen zich meer en minder 
moe. Als Nederland de winnende goal maakt in de finale 
van het wereldkampioenschap, dan voelen we ons op dat 
moment niet moe. En een rat die met honderd procent  
zekerheid doodmoe was, kan nog steeds rennen. Zo zit 
moeheid in elkaar. Leg dat nu maar eens uit aan anderen.

Rinie Geenen geeft sinds 1994 psychologie-onderwijs  
bij de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar emo-
tionele, sociale en biologische aspecten van reumatische 
aandoeningen.

Nina Müller is 51 jaar, heeft twee dochters, twee honden, èèn vriend en werkt  

28 uur per week als oncologieverpleegkundige. Negen jaar geleden kreeg ze de 

diagnose primaire Sjögren

Moe? Moe!
Maar vandaag kan ik mijn 
vermoeidheid aan! 
Ik ben echt gek op 
dansen! Geef me een 
dansvloer, discolichten 

en een DJ en ik ben niet 
te houden! Ik word er heel 

vrolijk van en samen met 
mijn vriend bezoek ik dus af en 

toe een 33+-disco. Google er maar 
eens op als je ook van dansen houdt; wij zijn beiden de 50 
al gepasseerd. Gisteravond was het Fort in Bunnik the 
place to be, een geweldige locatie! Gewapend met een 
handtasje met oogdruppels, een klein flesje water en 

wat mondgel doe ik gewoon een hele avond alsof ik geen 
Sjögren heb. Vooraf aan het feest heb ik het heel rustig 
aan gedaan. Mijn dochters moeten dan extra de handen 
uit de mouwen steken in het huishouden want… ”Moeder 
gaat dansen”. Nooit meer op hakken (gelukkig!). Met 
goed zittende lage laarzen en mijn steunzolen had ik 
een geweldige avond en heb ik met pauzes tussendoor 
zo’n drie uur gedanst. 

En nu, een dag later… doet alles zeer, zou ik me het 
liefst verstoppen onder mijn dekbed maar mijn ver-
moeidheid vandaag is er een met een glimlach en die 
vermoeidheid kan ik door de heerlijke ervaring heel 
goed hebben!

Nel is 60 jaar, ze is getrouwd en heeft één dochter  

en twee kleinkinderen. Ze heeft artrose en Sjögren

Een vermoeiend  
weekend
Afgelopen weekend zijn mijn dochter en schoonzoon en 
de twee kleinkinderen geweest en dan ben ik daarna zo 
moe dat ik twee dagen rust nodig heb. En dat betekent 
dat ik ook echt niks meer kan opbrengen.

Wat ik moeilijk vind, is dat ik heel veel niet meer kan en 
nachten wakker lig van de pijn. Dan is de vermoeidheid 
best wel aanwezig. Daardoor moet ik allerlei zaken uit 
handen geven en dat vind ik erg lastig...
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Moe, afgemat, afgepeigerd, 
bekaf, doodmoe, gerad-
braakt, total loss... en door!

Marijke is 53 jaar. Ze geniet van uit huis wonende kin-

deren en kleinkinderen en van de kleine dingen in het 

leven, zoals een kop koffie in de tuin èn... zolang als 

dat nog mogelijk is van haar kleine Volkswagen-

campertje.

De wekker 
gaat en ik 

voel het ge-
lijk... het is weer 

“zo’n dag”. Ter-
wijl ik mij nog eens 

omdraai, stijf, pijnlijk 
en moe denk ik: “En wat 

nu?”. Eigenlijk wil ik maar één ding: 
dekbed weer optrekken tot over mijn oren, ogen dicht, ik 
ben er vandaag even niet! Ik geef eraan toe. Vijf minuten 
later begint het piekeren. Moet ik wel toegeven aan de 
behoefte tot rusten? Doe ik hier wel goed aan? Helpt dit 
mij? Trek ik mijzelf hiermee in een negatieve spiraal naar 
beneden? Moet ik steeds langer slapen, steeds vaker op 
de bank hangen, etc. Nou, een ding is zeker, met piekeren 
kom je nooit tot rust. Ik besluit mijzelf op te hijsen en 
toch aan de dag te beginnen.

Op dit soort dagen probeer ik energie te besparen door 
het mezelf met bepaalde dingen makkelijk te maken.  
Douchen met haren wassen wordt even wassen met de 
washand, goed stofzuigen wordt even “op ‘t zicht” met  
de swiffer erlangs, de was moet wachten en het eten 
komt vandaag uit de vriezer (op goede dagen kook ik 
doorgaans teveel zodat er altijd wat in de vriezer ligt). 
En ja, vandaag breng ik best veel tijd door op de bank. Na 
elke activiteit moet ik even herstellen, voor zover moge-
lijk. In een revalidatietraject heb ik gelukkig geleerd dat 
ik maar beter kan genieten van de rustmomenten. Waar 
ik mij vroeger boos en nukkig op de bank zat te verbijten 
omdat ik “alweer gevloerd was”, kan ik nu genieten van 
wat spelen met mijn telefoontje, wat lezen met een kop 
koffie erbij, wat tekenen en schrijven. Lekker kneuterig 
bezig zijn tot het weer beter gaat. Het is wat het is.
Je zou denken dat wanneer je de dag al zo afgepeigerd 
start dat het de rest van de dag ook wel knudde zal zijn. 

De werkelijkheid is dat er geen peil op te trekken valt. 
De ene keer is het inderdaad zo maar de andere keer 
kom ik zo tegen het eind van de ochtend wel weer “bij”. 
Dan ben ik blij en kan ik mijn programma ter plekke weer 
bijstellen en toch nog een boodschap doen of een klusje 
aanpakken.

Wat mij ook helpt: als ik een afspraak heb staan, dan laat 
ik het huis voor wat het is en bespaar ik energie voor de 
afspraak, ook als ik mij goed voel. Eigenlijk wil ik er ge-
bruik van maken als ik me goed voel en gauw wat klussen 
aanpakken. De ervaring leerde mij echter dat ik in zo’n 
geval daarna zo stuk was dat ik mijn afspraak moest af-
zeggen of er helemaal niet van kon genieten. Dus draai ik 
het om: rustig aan tot aan de afspraak, daarvan genieten 
en als ik daarna nog energie over heb zet ik die in voor de 
klusjes in huis. Zo zorg ik ervoor dat ik mijn sociale leven 
op peil houd.

Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik in de “gelukkige” om-
standigheid verkeer dat ik sinds kort volledig afgekeurd 
ben. Ik zeg gelukkig omdat ik in de laatste jaren van mijn 
werkend leven helemaal niet meer in staat was om mijn 
balans hoe dan ook te vinden. Ik deed werkelijk alles en 
iedereen tekort omdat ik alsmaar uitviel, op mijn tenen 
bleef lopen, geen rust nam zodat mijn sociale leven op 
zijn kont lag en ik alsmaar zieker en zieker werd. Uiteinde-
lijk deed ik mezelf nog het meest tekort tot ik uiteindelijk 
helemaal ben ingestort. Er volgden toen twee jaar van on-
derzoeken, opbouwen en weer vallen, het volgen van een 
revalidatietraject, opstaan, struikelen en weer neervallen. 
Tijdens dit lange proces heb ik ook geleerd te accepteren 
dat ik ziek ben. Acceptatie is zo’n beetje het belangrijkste 
wat je nodig hebt, heb ik geleerd. Dat klinkt heel eenvou-
dig als ik het zo opschrijf maar het heeft mij bloed, zweet 
en tranen gekost en het was er ook niet zomaar opeens 
maar het helpt wel! Uiteindelijk werd ik dus afgekeurd 

Thema vermoeidheid
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waarmee het dagelijks leven veel beter te behappen is 
en ik inderdaad de mogelijkheid heb mijn rust te nemen 
als het niet gaat.

Nu zit ik in de fase van: “Hoe houd ik mijzelf voor de 
toekomst zo lang mogelijk zo fit mogelijk?”
Zoals eerder gezegd, ik denk dat teveel toegeven aan 
de behoefte rust te nemen mij niet optimaal helpt. Mijn 
conditie holt achteruit, ik wil steeds langer slapen, zit 
naar mijn zin te veel op de bank, beweeg te weinig en 
kom daardoor kilo’s aan. Dus mijn project voor het ko-
mende jaar is: “Raap jezelf bij elkaar”. Volgende week 
begin ik in een klein groepje met sporten onder bege-
leiding van de fysiotherapeut, ik experimenteer met 

CBD-olie (wietolie) om te proberen van de zware pijnme-
dicatie af te komen, ik ga mijn voeding aanpakken en ik 
moet van mijzelf elke dag naar buiten. Ik wandel en fiets 
en dwing mijzelf daar ook toe en als ik me niet goed 
voel, is het compromis: 10 minuten in plaats van een 
half uur. Maar ik jok als ik zeg dat het mij ook altijd lukt.

Alles bij elkaar vind ik dit nog een hele klus hoor. Het 
blijft toch altijd weer zoeken naar wat wel gaat en wat 
niet. De ene keer pakt mijn “planning” beter uit dan de 
andere keer maar overall... de Sjögren blijft maar ik ben 
op de goede weg!

Marijke

Mijn lijf wil aandacht...
Inge is 34 jaar en woont met haar man en twee dochters (5 en 8 jaar)  

in Rotterdam.

Zojuist herlas ik een stukje dat ik schreef aan het 
einde van de zomervakantie. Ik moest eraan denken 
na een flinke huilbui die ik net had. Ik constateer dat ik 
vakanties wat betreft mijn chronisch ziek zijn nog niet 
echt onder de knie heb. 
 
Ik ben de balans weer eens helemaal kwijt; die wel-
bekende balans waar elk mens en met name de chro-
nisch zieke mens naar zoekt. Het is de balans van niet 
te inactief of te actief te zijn en niet op elke klacht 
te reageren of te veel te vragen van je lijf. Een mooie 
balans tussen activiteit en rust die ervoor zorgt dat je 
jezelf niet uitput en de klachten niet verergeren. 
 
Omdat ik me na mijn vakantie redelijk voelde en mijn 
kids nog vrij waren, ben ik niet echt bezig geweest met 
het zoeken naar balans. Kop in het zand en leven met 
wat de dag brengt wat in de praktijk inhoudt dat ik de 
afgelopen week bijna geen rustmomenten heb gehad. 
Met nog een week voor de meiden weer naar school 
gaan, merk ik dat mijn lijf steeds harder gaat proteste-
ren. Het gekke is dat ik als reactie mijn lijf juist meer 
ga negeren; Ik kan dit niet gebruiken nu, heb geen zin 
en tijd om er rekening mee te houden, ik wil er niet 
aan... En dus ga ik dóór.  
 
Inmiddels is het geen rust kunnen nemen doorgeslagen 
in geen rust willen nemen. 

Als ik stop, blijft er niets anders over dan mijn zere lijf 
met al zijn klachten. Daarmee alleen zijn is geen fijn 
vooruitzicht.
 
Ik weet dat ik moet luisteren naar mijn lijf als het 
tegen me fluistert. En zeker als het gaat roepen. 
Inmiddels houd ik mijn oren dicht voor een lijf dat 
schreeuwt. Hoe harder het schreeuwt hoe meer ik 
het wil negeren. Aandacht geven aan al mijn klachten, 
weer onder ogen willen zien hoe ziek ik me kan voelen, 
hoe weinig ik eigenlijk kan... Het is zo’n hoge drempel. 
Een vreemde paradox die ik inmiddels zo goed ken  
en waar ik toch steeds weer in verstrikt raak. Maar  
uiteindelijk heb ik natuurlijk geen keus. Ergens komt 
het kantelpunt.  
 
Ik weet dat mijn lijf blijft schreeuwen, net als een klein 
kind dat aandacht wil. En hoe meer ik het probeer te 
negeren hoe heftiger het wordt (in mijn geval word ik 
steeds misselijker tot ik echt boven de wc hang), des 
te langer lig ik vervolgens in bed om te herstellen. Ik 
zal dus voor mezelf moeten gaan zorgen; afspraken 
schrappen, rustmomenten inplannen en vooral heel 
lief zijn voor mezelf. Lief zijn voor mijn zieke lijf wat zo 
zijn best doet om te functioneren, maar het door de 
Sjögren gewoon niet kan. 

Inge Raats-Hage
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Acceptatie en grenzen  
verleggen

Jeannette is 73 jaar, woont in Zoetermeer en heeft 

twee zonen van 42 jaar. 

 

Ongeveer 
vijftien jaar 
geleden 
kreeg ik 
kauwpro-
blemen. Mijn 

kaak ging 
soms “op slot” 

en ik had pro-
blemen met eten 

en deed vreselijk 
veel pijn. Het kwam aan-

valsgewijs en duurde heel kort, 
daarna kon ik weer verder eten. Mijn oorspeekselklier was 
vanaf dat moment altijd gezwollen. Dat is ook nooit meer 
over gegaan. 
 
Kort ervoor had ik een zware griep gehad dus ik dacht dat 
het de nasleep was. De huisarts dacht aan een virus. Ik 
had al jaren fibromyalgie (vastgesteld door de reumato-
loog) dus ook dat zag ik als een mogelijke oorzaak. 
 
Ik heb nog zeker een jaar of tien met deze klachten door-
gesukkeld zonder de oorzaak te kennen. Ondertussen, 
kreeg ik er veel andere klachten bij: pijn in botten en ge-
wrichten, pijn in mijn ogen die ik haast niet kon openen, 
droge mond, afbrokkeling van gebit, achillespeesontste-
king en extreme vermoeidheid (uitputting). 
 
Vanwege de bot en gewrichtspijn werd ik verwezen naar 
de reumatoloog. Die wist na een uur praten en schrijven 
al praktisch zeker dat ik het syndroom van Sjögren had, 
de uitslag van het bloedonderzoek bevestigde zijn ver-

moeden. Hij omschreef Sjögren als een zeer ernstige, 
chronische, reumatische ziekte. Daarna ben ik doorver-
wezen naar de oogarts. Hij stelde, door middel van twee 
verschillende tests, vast de ik te weinig traanvocht had en 
dat de kwaliteit van het traanvocht slecht was. Op basis 
van die twee uitkomsten stelde ook hij de diagnose Sjög-
ren. Vanaf dat moment moest ik oogdruppels en ooggel 
gaan gebruiken. 
 
Vervolgens ben ik ook nog bij de kaakchirurg geweest om 
te controleren of ik speekselstenen had. Dat bleek niet het 
geval maar ook hij kon de diagnose Sjögren bevestigen. 
 
Ik heb besloten om geen medicatie te gaan gebruiken. De 
bijwerkingen van plaquenil en prednison vind ik zodanig 
ernstig dat ik het een te groot risico vind. Ik gebruik ook 
geen gel voor slijmvliezen en droge mond; ik drink dag en 
nacht veel kleine slokjes water en dat werkt goed. 
 
Sinds drie jaar heb ik heel veel blaasontstekingen waar-
voor ik veel antibiotica gebruik. Ook dat heeft te maken 
met droge slijmvliezen. Verder heb ik een hele droge huid 
gekregen; ik heb baat bij producten van Neutral. Ik ge-
bruik de bodylotion, na het douchen, die helpt goed tegen 
de droge huid.
 
Het moeilijkste van deze ziekte vind ik de extreme ver-
moeidheid (uitputting), acceptatie en het constant gren-
zen verleggen. Iedere keer komt er weer iets nieuws bij 
dat maakt het soms erg lastig
 

Jeannette van Dijken

Thema vermoeidheid
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Wat het is
Louise is 60 jaar, woont in Delft 

en is net de trotse oma geworden 

van een kleindochter.

Twee jaar geleden kreeg ik, na een lange zoek-
tocht met onbegrepen klachten, de diagnose 
Sjögren. “Weinig aan te doen” zei de dokter. 
Enigszins blij met dat “wat het is” een naam had 
ben ik gaan uitzoeken wat ik zelf kan doen om me zo 
goed mogelijk te voelen. En hoe emotioneel om te gaan 
met deze chronische auto-immuunziekte die nogal wat 
impact heeft op je leven. In die zoektocht kwam ik al snel 
in contact met de patiëntenvereniging en ben er lid van 
geworden. En zo kreeg ik ook het magazine ‘n Ogenblikje. 
Wat ik aan informatie kreeg deed me beseffen dat ik er 
niet van weg kon. Alle medische informatie en lotgeno-
tenverhalen die ik las waren confronterend maar ook ver-
helderend. Veel herkenbaarheid, je niet alleen voelen met 
al die vreemde en nare klachten. Puzzelstukjes vielen in 
elkaar. Ik heb er veel aan gehad. 
Vanwege de onbekendheid van het ziektebeeld en de 
oorzaak ervan, is het fijn dat deze vereniging er is en ook 
mensen in mijn omgeving kon ik naar de site verwijzen. 
Tevens bezocht ik een van de coaches en had daar een 
goed gesprek. 
Als ik terug kijk naar de afgelopen jaren was dat pittig.  
De onzekerheid over wat ik mankeerde, de enorme ver-
moeidheid en het traject van onderzoeken hebben me 
soms stevig aan het wankelen gebracht. 

Mijn grootste klacht is vermoeidheid. Ik heb voor de diag-
nose wel eens gedacht dat ik een burn-out had, een  
depressie of dat ik die zou krijgen. Een allesverlammende 
vermoeidheid nam de regie soms over. Nu ik meer weet 
over "wat het is", probeer ik balans te vinden en mijn  
leven, voor zover dat lukt, aan te passen aan hoe ik me 
voel. Dat betekent voldoende ontspannen bewegen, drup-
pelen, smeren, alles een versnelling lager, gezond eten en 
voldoende rust nemen. Dat lukt niet altijd. Voortdurend 
moet ik mijn grenzen verkennen en bewaken. Vooral dat 
laatste is moeilijk, zeker op momenten dat het wat beter 
gaat. Ik probeer zoveel mogelijk op te staan met een plan. 
Er het beste van te maken. Dat klinkt redelijk eenvoudig 
maar is niet meer hetzelfde als vroeger. De invloed van 
mijn klachten op mijn doen en laten is behoorlijk groot, 
ook emotioneel. Hoe ga je om met het gegeven dat Sjög-
ren nooit meer weg gaat uit je “systeem”. De zorg om, net 
als bij mijn moeder en tante het geval is, naast Sjögren 
ook reuma te krijgen. Onzekerheid of de leuke afspraak 
die ik heb gemaakt wel door kan gaan omdat ik te moe 
ben. Hoe omarm ik “wat het is”?
Ik probeer met meer mildheid te kijken naar mijn met 
regelmaat haperende lijf. Mindfulness helpt me daarbij. 

Het bevordert een houding van 
meebewegen en “dat wat 

is” daarmee te integre-
ren in mijn bestaan. 

Deze maand ben ik 
voortijdig gestopt 
met werken. Na 43 
jaar als verpleeg-
kundige te hebben 
gewerkt wilde ik 
niet struikelend 

over mijn gezondheid 
richting pensioen. 

Natuurlijk niet handig 
voor mijn financiën maar 

wel voor mijn lijf en levens-
vreugde. Hopelijk koop ik hier-

mee veel mooie vrije tijd met minder 
stress en aandacht voor dingen die me energie opleveren. 
Verder ben ik gezegend met een redelijke dosis optimisme 
en levenslust, ook meegekregen in mijn DNA. Dat zit diep-
geworteld en moet ik helaas af en toe temperen. Dank-
baar zijn, is ook een groot goed en helpt me te kijken naar 
alles wat goed gaat, naar de betere dagen, naar al het 
mooie in het leven. Zonder te relativeren “dat wat is”. 

Ik probeer veel naar buiten te gaan, ook als ik moe ben en 
vaak helpt dat. Daarnaast probeer ik mijn innerlijke drijf-
veren en passies in te zetten bij het omgaan met de be-
perkingen die er zijn. Ik hou van lezen, schrijven, muziek, 
kunst, ik kalligrafeer, hou van mensen en van het leven. Ik 
ga graag naar de film of naar een museum.
Ik probeer te genieten van vandaag. Wat het me oplevert 
is dat ik blijf zien dat er ook weer een andere kant zit aan 
hetgeen me soms beperkt. Ik leef nu gedwongen wat klei-
ner en dat heeft voor mij zo zijn positieve kanten. Er komt 
rust en ruimte voor nieuwe mogelijkheden of verdieping 
in dat wat al was. Met vallen maar zeker met steeds weer 
opstaan. 
Een potpourri van ingrediënten die mij, en wellicht ande-
ren, helpt het allemaal wat lichter te maken…”het is wat 
het is”…

Deze “Haiku” maakt ik vorig jaar. Na mijn diagnose, een 
begin van een nieuwe episode in mijn leven.

Vermoeden een feit
Probeer het te omarmen
Verstoorde balans

Pad met obstakels
Frustratie en boosheid ook
Begrip om mij heen

Met droge ogen
de nieuwe werk’lijkheid zien
Tranen blijven uit

Vallen en opstaan
Begaanbare levensweg
Ontvouwt zich voor me

Ruimte voor plannen
Start nieuwe mog’lijkheden
Anders dan voorheen
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Moeheid aanpakken: slapen 
en slaap-waak ritme

Prof.dr. Rinie Geenen en Charlotte Dewsaran-van der 
Ven, MSc doen onderzoek naar de effecten van be-
handeling van moeheid bij mensen met het syndroom 
van Sjögren en het non-Sjögren siccasyndroom. Ri-
nie Geenen geeft sinds 1994 psychologie-onderwijs 
bij de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar 
emotionele, sociale en biologische aspecten van reu-
matische aandoeningen. Charlotte Dewsaran-van der 
Ven studeerde Klinische en Gezondheidspsychologie 
aan de Universiteit Utrecht. Ze werkt nu drie dagen 
per week als psycholoog bij Altrecht Psychosomatiek 
Eikenboom en doet twee dagen per week onderzoek 
bij de Universiteit Utrecht. 

Is het mogelijk om in veertig minuten te leren hoe een 
probleem aangepakt kan worden dat misschien al wel al 
vijf, tien of twintig jaar bestaat? 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 bezoch-
ten 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. In een vorig artikel werden over-
gewicht, ziekteactiviteit en hormonen als beïnvloedende 
factoren van moeheid besproken. Dit artikel gaat over 
slaap en slaap-waak ritme. Een laatste artikel zal gaan 
over lichaamsbeweging, emoties en negatieve gedachten.

Mensen verschillen
Er is niet één model dat chronische moeheid voor alle 
mensen kan verklaren. Veel factoren kunnen moeheid 
beïnvloeden en er zijn bovendien veel gevolgen van moe-
heid. Deze factoren kunnen met een speelgoedmobiel in 
beeld worden gebracht. Dat is zo’n apparaat dat je aan 

het plafond hangt en waaraan diertjes of andere onder-
delen hangen. Als één onderdeel beweegt, dan gaat de 
rest ook bewegen. Elk onderdeel van het speelgoedmobiel 
beïnvloedt elk ander onderdeel. Iedere kindermobiel is an-
ders. Bij de ene mobiel wordt de beweging vooral bepaald 
door één zwaar onderdeel, terwijl bij andere mobielen 
veel kleine onderdelen even zwaar en bepalend zijn voor 
de bewegingen. Zo verschillend als speelgoedmobielen 
zijn, zo verschillend zijn mensen ook. Bij sommige mensen 
beïnvloedt één factor alle andere factoren en bij andere 
mensen zijn er veel factoren die elkaar beïnvloeden. Ieder 
moet ontdekken welke factoren vooral belangrijk zijn voor 
het beïnvloeden van de eigen moeheid. In tabel 1 staan 
zes factoren weergegeven die moeheid kunnen beïnvloe-
den. Slaap en slaap-waak ritme hebben bij sommige men-
sen een behoorlijke invloed op de moeheid.

Slaap-waak ritme
Chronische moeheid kan ertoe leiden dat het dag-nacht 
ritme wordt verstoord. Sommige mensen slapen overdag 
veel. Zij hebben daardoor kans ’s nachts minder vaak in 
de diepe slaap te komen. De diepe slaap wordt ook wel 
herstelslaap genoemd. In de diepe slaap herstelt het 
lichaam zich. Er wordt bijvoorbeeld groeihormoon aan-
gemaakt. Dat hormoon is nodig om voldoende kracht te 
hebben overdag. Heel even wegdutten overdag is niet erg, 
maar echt slapen overdag kan de kwaliteit van de slaap  
’s nachts verminderen. Mensen merken niet of ze wel of 
niet goed in de herstelslaap zitten. Dat is alleen te zien 
met EEG apparatuur. 
Een zo normaal mogelijk slaap-waak ritme is dus belang-
rijk. Om inzicht te krijgen in uw eigen slaap-waak ritme, 
kunt u het schema in tabel 2 inkleuren en daarna bespre-
ken met iemand. Een voorbeeld van een ingevuld schema 
staat in tabel 3.
Als het schema laat zien dat het slaap-waak ritme niet 
normaal is of niet naar wens is, maak dan een actieplan 
voor een meer gewenst slaap-waak ritme en houd u ook 
aan dat actieplan. 
In het actieplan staat heel concreet omschreven ‘wat’ u, 
‘waar’, ‘wanneer’, ‘hoe lang’ en eventueel ‘met wie’ gaat 
doen. In dit geval dus wanneer u slaapt, tv kijkt, eet of 
actief en in beweging bent (te voet de kinderen van school 
halen, op de fiets naar de markt etc.). Hou dit plan gedu-
rende meerdere weken vol. Het kost immers veel tijd om 
de biologische klok weer goed te zetten.

Slaaptips
Beter slapen betekent niet dat er méér uren wordt gesla-
pen. Het omgekeerde geldt: beter slapen betekent vaak 
dat er minder uren wordt geslapen.  

Thema vermoeidheid

Tabel 1. Factoren die moeheid kunnen beïnvloeden
De mate waarin één of meer van onderstaande facto-
ren van invloed zijn op chronische moeheid verschilt 
van persoon tot persoon:
1. Ziekteactiviteit en hormonen.
2.  Ernstig overgewicht.
3.  Slaap en slaap-waak ritme. 
4.  Lichaamsbeweging.
5.  Emoties en negatieve gedachten.
6.  Een andere invloed (bijvoorbeeld pijn).

Lees verder op pagina 20
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Tabel 3. Een ingevuld schema dag-nacht ritme door Elise. Opvallend is dat de kleuren blauw (slapen) en rood (passieve 
ontspanning) overheersen en dat ook overdag veel wordt geslapen. De kleuren geel en groen komen weinig voor en als 
ze voorkomen dan ervaart Elise die activiteiten als verplichtingen: huishoudelijk werk (geel) en bezoek aan haar zus 
vrijdagavond (verjaardag) en haar moeder zondagmiddag (groen).

Tabel 2. Schema dag-nachtritme
In dit schema staan aan de linkerkant de dagen van de week. 
Boven het schema staan de 24 uren van de dag. 
Kleur de komende week aan het einde van iedere dag (of de volgende ochtend) het schema in. 
Geef met een kleur aan wat u globaal per uur op die dag hebt gedaan. 
Gebruik de kleuren die onderaan het schema zijn weergegeven.
Als het schema helemaal is ingevuld: 
1e) bekijk (en bespreek met iemand) of dit een gewenste dagindeling is; 
2e) indien gewenst, verander dan het patroon van slapen en activiteiten (maak een actieplan).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Blauw Rusten en slapen

Rood Rustige ontspanning zoals lezen, op de bank zitten, TV kijken, eten…

Groen Actieve ontspanning zoals wandelen, fietsen, in de tuin werken, op bezoek gaan…

Geel Werk zoals: werken bij een baas, vrijwilligerswerk, schoonmaken, boodschappen doen…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Blauw Rusten en slapen

Rood Rustige ontspanning zoals lezen, op de bank zitten, TV kijken, eten…

Groen Actieve ontspanning zoals wandelen, fietsen, in de tuin werken, op bezoek gaan…

Geel Werk zoals: werken bij een baas, vrijwilligerswerk, schoonmaken, boodschappen doen…
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Belangrijk is vooral dat de kwaliteit van de slaap beter is. 
Dat wil zeggen: minder wakker zijn tussendoor en afwisse-
lend dieper en minder diep slapen gedurende de nacht. Er 
zijn overal tips te vinden die helpen om beter te slapen. Ze 
worden wel slaaphygiëne regels genoemd. De belangrijk-
ste worden hier samengevat. 

1. Slaap-waak ritme
·  Ga iedere dag op dezelfde tijd naar bed en sta op de-

zelfde tijd op. Slaap niet te lang (maximaal acht uur).
·  Er is een beetje bewijs dat een kort dutje gedurende de 

dag (powernap) iemand vitaler kan maken. Tijdens een 
kort dutje, zak je heel even weg (een minuut of zo) zon-
der diep te slapen. Vermijd slapen overdag. 

· Zorg voor regelmaat in je leefpatroon. 
·  Lichamelijke inspanning overdag is zeer goed, maar doe 

het niet vlak voor het slapen gaan.
·  Blootstelling aan licht overdag is belangrijk en voor het 

slapen gaan is het goed dat het niet al te licht is. Het 
hormoon melatonine dat de slaap regelt is gevoelig voor 
licht. 

·  Doe iets ontspannends voordat je naar bed gaat (een 
boek lezen bijvoorbeeld); let op met tv kijken vlak voor 
het naar bed gaan: blauw licht van tv schermen onder-
drukt het slaaphormoon melatonine.

·  Vermijd gesprekken en activiteiten die onrust geven 
voor het slapen gaan; vraag je partner om hieraan mee 
te werken. 

2. Zorg voor optimale omstandigheden in de slaapkamer
· Een comfortabele matras en kussen.
·  Een juiste kamertemperatuur (niet te koud of warm) en 

goede ventilatie.
·  Dat de kamer donker is (goede gordijnen) en stil (ge-

bruik eventueel oordoppen).
·  Gebruik de slaapkamer alleen om te slapen (en voor 

seks); niet om te lezen, tv te kijken of te werken.
· Zet de telefoon uit.
· Zet het licht van de wekker uit.

·  Als je meer dan een half uur wakker bent, ga dan naar 
een andere kamer (met gedempt licht) en ga pas terug 
naar de slaapkamer als je slaap krijgt.

3. Eten en drinken
·  Sommige mensen moeten al vier tot acht uur voor het 

slapen stoppen met cafeïne houdende dranken (koffie, 
zwarte thee, cola, energiedrankjes).

·  Gebruik voor het slapen maximaal één of twee glazen 
alcohol; gebruik vlak voor het slapen geen grote maal-
tijd, rook niet (nicotine is stimulerend) en gebruik geen 
slaapmiddelen (het gaat erom dat de biologische klok 
weer wordt goed gezet).

4. Piekeren en stress
·  Zorg dat het brein rustig is: doe ontspannende activitei-

ten voor het slapen gaan. 
· Pieker niet tijdens de slaap.
·  Als het piekeren niet stopt, schrijf de piekergedachte 

dan op en pieker de volgende dag verder. Reserveer 
eventueel een half uurtje om te piekeren overdag of 
vroeg op de avond.

·  Als stress u uit de slaap houdt, probeer dan de bron van 
stress aan te pakken (te druk, een slechte relatie, zor-
gen over de kinderen, enzovoorts).

·  Doe ontspannende en leuke dingen in het leven. ‘Pluk de 
dag’ of ‘pluk het uur’ als een hele dag genieten te veel 
energie kost. 

Leefstijl
Slapen en slaap-waak ritme hebben bij sommige mensen 
een belangrijke invloed op de moeheid. Iedereen is anders 
en iedereen moet zelf ontdekken welke factoren vooral 
belangrijk zijn voor het beïnvloeden van de eigen moeheid 
(zie tabel 1). Belangrijk is wel te weten dat bij de huidige 
kennis een gezonde leefstijl nog het beste medicijn tegen 
moeheid is. Het is niet eenvoudig om de leefstijl te veran-
deren, maar het is de moeite waard om het te proberen. 

Rinie Geenen en Charlotte Dewsaran-van der Ven

Thema vermoeidheid

LETTERSUDOKU
Voor het oplossen van de lettersudoku moeten de lege 
vakjes in het diagram worden ingevuld met de letters:
A, D, E, G, I, L, M, O en T, waarbij deze letters in elk 
blok van 3 bij 3 en in elke kolom slechts één keer 
voorkomen. De horizontale regel waar een pijl voor-
staat vormt uiteindelijk een woord. 

Succes ermee!

Rianne de Bouvère-Remmerswaal

D

A O E

D E O L

A O I D E

D L T I
G O

G L

A D G I

A L

¬
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Je kunt er iets aan doen
Aan het einde van het thema hebben we vragen gesteld aan drie mensen die 

meegedaan hebben aan onderzoek naar een behandelmethode voor ver-

moeidheid bij de Maartenskliniek in Woerden. 

Uit wetenschappelijk onderzoek is ge-

bleken dat de mate van vermoeidheid 

niet altijd samenhangt met de activiteit 

van de ziekte. Maar wat kun je er dan 

aan doen? Misschien iets aan je leefstijl 

veranderen, meer bewegen, regelmaat? 

Hoe denk je over de vermoeidheid?

Dat is men gaan bekijken en de uitkomsten hiervan zijn 
gepresenteerd op de Landelijke Contact- en Informatie-

dag in oktober jl. In ons vorige nummer heeft u hierover 
kunnen lezen. Zie pagina 26 van ’n Ogenblikje nr. 124.

Het is een groepsbehandeling voor patiënten met ern-
stige vermoeidheid. Er waren tien groepsbijeenkomsten in 
zestien weken die begeleid werden door een psycholoog 
en een fysiotherapeut. 

Hieronder komen Hans, Joyce en Sylvia aan het woord.  
Ze geven antwoord op vier vragen:
- Wanneer heb je meegedaan aan dit traject?
- Hoe vond je het programma?
- Heeft het nog steeds effect op jouw welbevinden?
- En kan je omschrijven wat dat effect al dan niet is?

Hans
Mijn naam is Hans Koning, ik ben 57 jaar en woonachtig in 

Utrecht. Zeven jaar geleden stak de ziekte zijn kop op 

met een natte pleuritis in de rechterlong en een ontste-

king aan het hartzakje en daaropvolgend zeer pijnlijke 

gewrichten en vooral vermoeidheid. Na in één jaar 

diverse malen in het ziekenhuis opgenomen te zijn 

voor deze klachten werd het syndroom van Sjögren 

in overlap met SLE/Lupus gediagnostiseerd. 

Voor mijn ziekte was ik Nationaal Manager bij een elektro-
technische groothandel. Vijf jaar geleden ben ik wegens 
de klachten 50% gaan werken. Maar de klachten verer-
gerden in de loop van de jaren waardoor ik twee jaar gele-
den volledig IVA afgekeurd ben.

Ik heb het traject gevolgd van september 2015 t/m maart 
2016. Het was voor mij een fantastisch programma dat uit-
stekend begeleid werd door een fysiotherapeut en psycho-
loog. Door de aanwezigheid van medepatiënten was er on-
derling veel herkenning van de klachten die bij onze ziekte 
horen en hoe iedereen daar op zijn eigen wijze mee omging.
De kracht van het programma en de begeleiders, de di-
verse interessante onderdelen en de hulpmiddelen die je 

aangereikt 
kreeg hebben 
mij geholpen 
om een nieuwe 
weg in te slaan. Ik 
kan nu veel beter om-
gaan met de vermoeidheids- en 
pijnklachten en hierdoor heb ik een rijker leven  
gekregen.

Mijn slaappatroon is aanzienlijk verbeterd. Het veran-
deringsproces heeft een maand of vier geduurd en het 
vraagt grote discipline maar tegenwoordig slaap ik  
‘s nachts veel beter.
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Joyce
Mijn naam is Joyce Koelewijn-Tukker, velen van u ken-

nen mij wellicht als de secretaresse van de NVSP. 

Sinds 2003 weet ik dat mijn gezondheidsklachten 

bij het syndroom van Sjögren horen. Ik ben getrouwd 

met Mark en moeder van Jeroen (21) en Maurits (19), 

daarnaast hebben wij twee katten en een grote Berner 

Sennenpup. 

Mijn traject bij de Maartenskliniek begon op 30 september 
2015 en de laatste bijeenkomst, de terugkombijeenkomst, 
was op 6 april 2016. In het begin moest ik heel erg wennen 
aan het programma, het was erg zwaar. 
Het gooide mijn leven even helemaal op z’n kop. Ik moest 
van alles wijzigen, zoals mijn slaap-waak ritme, ik moest 
gaan bewegen (ik startte met vijf keer per dag één(!) mi-
nuut wandelen), geen tv in bed meer kijken, het laatste 
uur voordat je gaat slapen geen (beeld)scherm meer kij-
ken dus ook geen mobieltje of tablet. 

Én ik moest doelen stellen: wat doe ik nu niet meer (door 
de vermoeidheid), maar wil je weer gaan doen. Mijn doelen 
waren: iedere dag een uur in de tuin werken (natuurlijk 
niet in de winter), een avond per week iets voor mezelf 
doen – knutselen of iets dergelijks, ik wilde weer gaan  
tennissen en golfen, ik wilde mijn huis schilderen en regel-
matig naar het museum. 
Een week lang moest ik een activiteitendagboekje bij-
houden om te weten te komen welke activiteiten energie 
kosten en welke energie geven. Dit werd dan tijdens de 
sessies met de anderen besproken, er werden daar ook 
tips en tricks uitgewisseld. 

Na verloop van tijd begon ik er steeds meer lol in te krij-
gen. Ik merkte dat het bewegen mij goed deed en energie 
gaf en dat het best goed is om ’s avonds niet achter een 

beeldscherm te 
zitten zodat je een be-
tere nachtrust krijgt. 
Het heeft – als ik het toelaat – nog steeds effect op mijn 
welbevinden. Soms zijn er tijden dat ik veel te druk ben 
met mijn werk en de waan van de dag, zodat ik mij er niet 
toe kan zetten om te wandelen. Wat ik wel nog steeds doe, 
is mij zoveel mogelijk houden aan mijn slaap-waak ritme. 
Een middagslaapje zit er – op een enkele uitzondering 
na – niet meer in. Ook al ga ik laat naar bed, mijn wekker 
staat zelfs in het weekend op dezelfde tijd. De tijden dat ik 
om 21.00 uur in bed lag zijn voorbij. Dus mijn streven om 
op een dag meer uren te hebben, is gelukt.  

Ik beweeg meer en mis het zelfs als ik niet ga wandelen. 
Tuinieren doe ik nog steeds graag en hier stap ik vaak in 
de valkuil dat ik te lang doorga en te weinig pauzes neem. 
Je moet namelijk voordat je moe wordt een pauze nemen! 

Mijn andere hobby’s heb ik nog niet opgepakt, maar dat 
komt nog of niet... Misschien dat ik die doelen nu niet 
meer zo belangrijk vind. Het programma heeft mij veel 
inzichten gegeven en heeft voor mij bewezen dat je door 
vooral iets meer te bewegen (dat hoeft echt geen uur te 
zijn!) je meer energie krijgt. En wat helemaal uit den boze 
is: je moet jezelf niet vergelijken met een ander, dat heeft 
geen zin!

Door de pijn, vermoeidheid en ontstekingen aan mijn 
organen (ik heb de combinatie van Sjögren met SLE/Lu-
pus) had ik voor deelname een vrij passief leven. Door de 
opbouw van conditie en bewegen ben ik een stuk actiever 
geworden en neem nu meer deel aan het leven.

Ook belangrijk is dat de angst om actief dingen te doen is 
weggenomen, zoals bijvoorbeeld een concert bezoeken. 
Nu accepteer ik dat ik hier twee dagen van moet bijko-
men, maar ik heb het wel bijgewoond, dus de kwaliteit  
van het leven is enorm toegenomen.

Ik ben beter naar mijn lichaam gaan luisteren en probeer 
zoveel mogelijk gelijkmatig te leven. Dit betekent dus niet 
bij een goede dag opeens heel veel activiteiten doen en 
op een slechte dag niets, maar nu streef ik ernaar om elke 
dag gemiddeld hetzelfde te ondernemen.

Bij dit alles mag niet onvermeld blijven dat mijn hoofdbe-
handelaar, reumatoloog mevr. De Man van het Antonius Zie-
kenhuis te Nieuwegein/Utrecht, een motiverende factor is. 
Zij heeft me opgegeven voor dit traject en haar begeleiding 
is werkelijk fantastisch en dus een grote steun voor mij.
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Thema vermoeidheid

��

Sylvia
Mijn naam is Sylvia Lambregts en 

sinds 2009 heb ik de diagnose Sjögren 

gekregen. Ik werk parttime bij de over-

heid en tevens ben ik ervaring deskun-

dige coach. In 2016 mocht ik deelnemen 

aan dit traject

De eerste, voor mij, schokkende aanbeveling was om niet 
meer overdag te gaan liggen en slapen, maar alleen ge-
durende de avond en nacht. Dat leek voor mij een onover-
komelijke opdracht, ik ging tenslotte toch niet voor niets 
liggen?! 

Ik heb mijn slaapritme van de ene op andere dag toch aan-
gepast en ging om tien uur naar bed en stond om zeven 
uur op en overdag ging ik niet meer liggen. Tot mijn grote 
verbazing merkte ik dat ik hierdoor ‘s avonds veel sneller 
in slaap viel en ook nog eens langer door kon slapen. Het 
voelde eindelijk alsof mijn lichaam in de nacht kon herstel-
len. Ik merkte dat ik niet meer overdag hoefde te liggen 
en mijn energieniveau voelde gedurende de dag stabieler. 
Overdag betekende dat ik mijn afspraken, werkzaamheden 
en huishouden anders in moest delen. Daar waar ik eerst 
alles in de ochtend deed omdat ik dan veel energie had en 
daarna te moe was om nog iets te doen, moest ik nu alles 
veel meer over de dag verdelen en soms ook bewust be-
sluiten om dingen niet doen.

Na twee jaar ga ik nog steeds om tien uur naar bed en sta 
ik tussen zes en acht uur op. Als ik dat niet doe merk ik 
meteen dat ik moeilijker in slaap kom en minder diep en 
lang slaap. Ook verdeel ik mijn activiteiten veel meer over 
de dag en week en neem ik veel meer rust momenten ver-
deeld over de dag verspreid.

Bewegen
Tijdens de cursus werden we aangemoedigd om elke dag 
een aantal keren te wandelen. De opbouw hierin was dat je 
elke dag één minuut meer wandelde tot je aan een totaal 
op twee keer wandelen van vijfenveertig minuten kwam. 
In het begin strompelde ik over de hei met veel pijn, kij-
kend op mijn horloge wanneer ik weer om kon draaien om 
naar huis te gaan. Totdat ik merkte dat mijn conditie beter 
werd en ondanks de pijn in mijn lichaam ik wel heel erg ge-

noot 
van de 
natuur om mij 
heen en de frisse neus. Ook merkte ik dat de stress die ik 
na mijn werk ervoer veel sneller verdween door het wan-
delen.

Ik geef toe dat ik niet meer elke dag wandel, maar ik be-
weeg wel veel meer dan voorheen. Als ik niet meer lekker 
in mijn vel zit is wandelen het eerste wat ik weer oppak, 
elke dag, in het tempo dat ik aankan. 

Gedachten
Zoals je misschien wel weet heb je vele gedachten gedu-
rende de dag waarvan je je meestal niet bewust bent. Het 
bleek, dat ondanks dat ik een zeer optimistisch persoon 
ben, ik toch wel veel ’negatieve‘ gedachten had. Bijvoor-
beeld: als ik nu ga wandelen ben ik daarna vast heel moe 
en kan ik niets meer, ik zal wel niet kunnen slapen, ik voel 
me nu moe dus ik zal me morgen wel uitgeput voelen, als 
ik sport heb ik daarna zoveel pijn. 
Door de cursus werd ik me veel bewuster van mijn ge-
dachten en kon ik ermee aan de slag om die te verande-
ren. 

Natuurlijk komen dit soort gedachten wel eens in me op, 
maar ik ben me er nu veel bewuster van en denk veel va-
ker: ik zie wel hoe het loopt. 

Alhoewel de cursus ondertussen alweer twee jaar geleden 
is heb ik veel tips blijvend overgenomen en heeft het me 
geholpen om de kwaliteit van leven op een hoger plan te 
krijgen en houden. 

Wil jij meer weten over hoe jij meer balans in je leven 
krijgt? Neem dan contact op met onze ervaringsdeskundi-
ge coaches, zij kunnen je zeker verder helpen. Zie blz. 26.
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Ik leef zo

Sjögren heeft me ook 
heel veel gebracht
Een prachtig ingericht huis in Beverwijk met warme kleuren, opvallend veel tur-

quoise, er hangen sterren, staan kristallen en Boeddha is aanwezig op verschil-

lende plekken. En overal hangt kunst, het meeste van eigen hand. De hond geeft 

me een enthousiast onthaal en ik beland aan tafel met Marie-Louise (60) in haar 

favoriete hoekje van de kamer met zicht op een mooie tuin.

Bij jou is het leven met Sjögren lang geleden begon-
nen, kun je iets over dat begin vertellen?
Toen ik vijftien jaar was kreeg ik hevige speekselklieront-
stekingen, vlak daarvoor was mijn vader overleden dus 
het was een zware tijd. Ik kwam onder behandeling bij het 
LUMC en ben een aantal keer opgenomen geweest omdat 
het niet duidelijk was wat ik had. Een paar jaar later kreeg 
ik ook last van oogontstekingen.
Ik heb door het ziek zijn de vijfde klas van het VWO over 
moeten doen, dat was moeilijk voor me want dat bete-
kende niet meer in de klas zitten met vrienden waar je al 
vijf jaar mee naar school ging.

Wat ben je na je school gaan doen en hoe ging het in 
die tijd?
Vervolgens ben ik de opleiding voor bezigheidstherapeut 
in Epe gaan volgen en ging daar op kamers. Het was een 
heerlijke tijd want creativiteit is echt een stukje van mij! 
Na de opleiding ben ik gaan werken in de revalidatie in 
Leersum en woonde in Hilversum. Leuk werk maar ik had 
in die tijd heel veel last van ontstekingen in mijn speek-
selklieren en ik had veel antibiotica nodig. Ook had ik veel 
last van oogontstekingen wat leidde tot hoornvliesbe-

schadiging en het wekenlang afplakken van mijn ogen met 
horlogeglasverband voor herstel.
In die tijd kwam ik voor het eerst bij een alternatieve ge-
nezer, een magnetiseur waar ik goed contact mee had, dat 
heeft veel met me gedaan in positieve zin. 
Toch werd ik in die tijd voor twintig procent afgekeurd 
zodat ik meer hersteltijd kreeg om bij te komen van het 
werk maar uiteindelijk bleek tachtig procent werken nog 
steeds teveel. Mijn broer heeft me uiteindelijk gesteund 
om me volledig af te laten keuren, ik had het er moeilijk 
mee, zo jong en dan al niet meer werken maar de vicieuze 
cirkel die steeds maar terugkwam tussen mijn vijfentwin-
tigste en dertigste kon niet anders doorbroken worden. 
Dus op mijn dertigste ben ik afgekeurd. 
Gelukkig leerde ik rond die tijd mijn huidige partner ken-
nen en wat de magnetiseur al had voorzien; ik keerde te-
rug naar de duingronden van mijn jeugd, want het werd dit 
huidige huis in Beverwijk.

Hoe ben je verder gegaan in je leven?
Ik heb in vier jaar tijd een opleiding astrologie gevolgd 
aan de Open Universiteit en dat is voor mij het keerpunt 
geweest in het omgaan met Sjögren.
Deze opleiding heeft een gigantisch bewustwordingspro-
ces op gang gezet met als belangrijkste uitkomst dat ik 
mij bewust werd dat ik invloed kan uitoefenen op mijn ge-
zondheid. En ik ben gaan beseffen dat dit gebeurt om iets 
onder de aandacht te brengen. Er was een disbalans in mij 
en de ziekte is daar een uiting van. Ik ben ook gaan Man-
dala tekenen; een Mandala weerspiegelt wat er in je eigen 
innerlijk speelt. Eigenlijk heb ik de eerste tien jaar alleen 
maar kennis verzameld, innerlijke kennis. 
Marie-Louise somt vervolgens een rijke schakering op van  
trainingen en opleidingen die ze die eerste tien jaar na 
haar afkeuren heeft gevolgd: voetmassage, reiki, biody-
namische massagetherapie, chakra tekenen en het eerste 
jaar van de opleiding voor Emotioneel Lichaamswerk 

We krijgen veel verzoeken van lezers om ervaringsverhalen te plaatsen. In deze nieuwe  

rubriek 'Ik leef zo' gaan we mensen interviewen. We starten met Marie-Louise Linden

Marie Louise voor haar atelier De Arend
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maar dat bleek met de beperkingen van Sjögren toch wat 
te zwaar. Van de langdurige massages kreeg ze gewrichts-
klachten. 

Wat ben je met al die opleidingen gaan doen?
Ik ben eerst vanuit huis begonnen in kleine groepjes cur-
sussen te geven in Mandala’s tekenen en Chakra tekenen 
(dat zijn zeven energiecentra in het lichaam die elk hun 
eigen kleur hebben en die je tot uiting kunt brengen door 
een chakra tekening) en tevens reiki trainingen. Vervol-
gens hebben we achter in onze tuin een atelier kunnen 
bouwen en in 2002 ben ik hier verder alle kennis gaan uit-
dragen aan anderen. Nieuwe workshops ontstonden hier 
zoals een gespreksgroep voor innerlijke groei en samen 
met een vriendin (therapeut) een vrouwen verwendag. 
Ons atelier kreeg de naam DE AREND: De verbinder van 
hemel en aarde. Ik woon toevallig (?) op de Arendsweg!
Mijn kracht zit erin dat ik de taal kan vinden om de ander 
te bereiken en zo goed uit kan leggen wat een tekening, 
een proces kan brengen. En ik kan mensen duidelijk ma-
ken dat de slachtofferrol je niet verder brengt. Je moet 
je eigen verantwoordelijkheid nemen. Niets gebeurt voor 
niets. Toeval bestaat niet; iets valt je toe op het juiste mo-
ment. Hier liggen jouw groeimogelijkheden.

Wat doe je op dit moment in het atelier?
Nadat ik een tijdje niets had gedaan, ben ik net wel weer 
gestart met het geven van individuele healingbehande-
lingen. Ik had zoveel aan anderen gegeven dat het weer 
even tijd werd voor mezelf maar ik voel dat het tijd wordt 
om de draad weer op te gaan pakken, want het doorgeven 
van alles wat er te ontdekken valt over het leven en over 
jezelf onder andere op een creatieve manier is hetgeen 
wat goed bij mij past. Wie weet wat er weer op mijn pad 
komt door dit artikel…

En buiten het atelier?
Ik ben vrijwilliger op een kinderboerderij en help daar met 
basisschoolkinderen, ik heb nooit eerder met kinderen ge-
werkt maar hun spontaniteit is echt heerlijk. 
Dan ben ik nog een keer in de week mantelzorger voor 
een tante van mij en verder heb ik beweging nodig! Samen 
met mijn vriend heb ik nu al twintig jaar honden en ik heb 
echt het idee dat mijn gezondheid veel baat heeft bij het 
dagelijks lopen in de buitenlucht. Daarnaast ga ik twee 
keer per week naar begeleide fitness. 

En… gewapend met kauwgom en een flesje water zing  
ik ondanks de Sjögren al jaren in een koor met Zuid- 
Afrikaans repertoire en half februari ga ik met dat koor  
op reis, zingen in Zuid-Afrika!

Het themanummer waar dit interview in komt  
gaat over vermoeidheid, wat is jouw ervaring met  
vermoeidheid?
Deze klacht herken ik niet echt voor mijzelf. Wel tijdens 
de actieve ontstekingen en de acute klachten van mijn 
ogen maar daarbuiten niet. Ik ben gewoon een heel dyna-
misch persoon met veel wilskracht wat me staande heeft 
gehouden. Maar ieder mens draagt andere bagage met 
zich mee.
Mijn aandacht ligt nu vooral om van het ‘moeten’ naar het 
‘mogen’ te gaan voor mijzelf. Dat wat ik écht wil van bin-
nenuit. En bij problemen probeer ik te kijken wat de bood-
schap hierachter is; wat vertelt het mij? De alternatieve 
geneeskunde heeft me wat dat betreft veel gebracht. En 
na een zeer actieve ziekteperiode tussen mijn vijftiende 
en vijfenveertigste jaar is het de laatste jaren echt wel 
meer in een stijgende lijn gegaan. Het beeld is redelijk 
stabiel. Vast en zeker ook doordat ik mezelf heel goed 
heb leren kennen en probeer te leven naar mijn aard.
Marie-Louise laat ter illustratie nog een prachtige manda-
la zien waarbij ze aangeeft dat dit de harteknoopmandala 
is die de verbinding laat zien tussen het stuit- en hartcha-
kra, simpel te vertalen met: 
“Wat ik doe vanuit mijn eigen aard gaat altijd van harte”.
Wijze woorden die ik als interviewer graag meeneem om-
dat je voelt dat dit klopt! Het was een inspirerende ont-
moeting waarvoor heel veel dank.

Nina Müller

Wie naar aanleiding van dit interview in contact wil komen 
met Marie-Louise kan haar mailen; marielouise.linden@
casema.nl 

Voor het komende nummer zijn we op zoek naar een vol-
gende gegadigde die het leuk vindt om te vertellen over 
zijn of haar leven met Sjögren en over alles daarnaast. 
Aanmelden kan via eindredacteur@nvsp.nl

��

De harteknoopmandala; 
“Wat je doet vanuit je 
eigen aard gaat altijd 

van harte”

Marie-Louise voor een van haar schilderijen



Onbegrip jegens chronisch zieken

Nieuws van de coaches 

Column Crissan

 Annelies Sylvia Margreet Crissan Mariëtte Pia

Het komt vaak voor dat iemand iets zegt, waarvan ik 
denk: “Pardon, moet dat nou?”. Meestal kan ik wel 
lachen om deze nare vragen of opmerkingen en het 
daarna loslaten, omdat het zo absurd is. En toch zijn er 
bepaalde situaties die mij enorm raken. Het meest ver-
velende van het omgaan met een chronische onzichtba-
re aandoening is het onbegrip van mensen uit je omge-
ving. De volgende situaties zijn een aantal voorbeelden 
van zulke lastige vragen en opmerkingen die ik ooit heb 
gekregen. Ze zullen vast herkenbaar zijn! 

Zo had ik begin van dit jaar een controle afspraak bij 
mijn huisarts. Ik was al een tijdje niet bij hem op consult 
geweest, want het ging goed. Het was fijn om eens een 
keer met goed nieuws aan te komen in plaats van klach-
ten. Mijn huisarts was natuurlijk blij dat het goed ging, 
maar aan het einde van het gesprek zei hij ineens iets 
waardoor ik even van mijn apropos gebracht was. Hij 
zei: ‘’Ik zie je terug als je weer uit de bocht vliegt ”. Hij 
bedoelde het waarschijnlijk als een luchtig grapje, maar 
het heeft mij wel even geraakt, toch even een domper 
op zo’n mooi moment!

Een andere situatie die mij heeft geraakt, was een op-
merking van een mentor in 2009, het jaar van mijn af-
studeren. In dat gesprek gaf ik aan dat ik iets meer tijd 
nodig zou hebben om mijn scriptie af te maken. Door 
alle stress waren mijn klachten behoorlijk toegenomen. 
Ik sliep slecht en ik zat tegen een burn-out aan. Mijn 
mentor zei: “Je bent bijna bij de eindstreep, ik denk dat 
je af en toe gewoon een schop onder je kont nodig hebt 
en dan gaat wel lukken om die scriptie af te krijgen ”. 
Op dat moment zelf kon ik erom lachen, maar eigenlijk 
was het een hele ongepaste opmerking. Het leek alsof 

zij helemaal niet begreep dat meer druk zetten niet be-
vorderlijk zou zijn voor de klachten. En dat de scriptie 
dan helemaal niet zou afkomen.

Nog een situatie waarbij ik diep geraakt was. Na een fijn 
telefoongesprek met een familielid waarbij ik even mijn 
hart bij haar uitstortte, zij ze ineens. “Kan het zijn dat je 
last van die gezondheidsklachten blijft houden, omdat je 
op deze manier aandacht krijgt van anderen? Deze aan-
dacht kan de klachten dan onbewust in stand houden”. 
Deze opmerking heeft mij toen diep gekwetst. Ik dacht 
toen, waarom zou ik mijn gezondheid gebruiken om aan-
dacht te krijgen? De klachten die ik heb zijn echt en niet 
psychosomatisch! Bovendien wilde ik alleen even een 
luisterend oor en wat steun.

Het is soms heel vermoeiend om dit soort opmerkin-
gen te horen te krijgen. De onwetendheid en onbegrip 
van anderen kan heel veel frustratie bij mij oproepen. 
Het heeft een hele tijd geduurd voordat ik kon accep-
teren dat niet iedereen in staat is om mijn situatie en 
gezondheidsklachten te begrijpen. Het is fijn om een 
beetje voorbereid te zijn op zulke lastige opmerkingen 
en vragen. En als het weer zo laat is, maak ik even een 
bewuste keuze. Ik vraag mezelf af; “Heeft het zin om op 
dit moment hierop in te gaan? Is mijn energie het waard 
om hier aandacht aan te besteden?”. Indien ja, zie ik 
het vaak als een taak om de ander voor te lichten. En 
als ik merk dat de ander er helemaal niet ervoor open-
staat en al een oordeel klaar heeft, kies ik er dan voor 
om de vraag of opmerking gewoon naast mij te leggen. 
Ik neem het de ander niet kwalijk. Zolang zij zelf niet in 
de situatie hebben gezeten, vind ik dat ze er helaas ook 
niks over kunnen zeggen. 

26 125‘n Ogenblikje
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Hierbij een top 
10 van de meest 
vervelende 
opmerkingen die 
chronisch zieken 
te horen krijgen
1)  Ik ben ook weleens moe, ik heb ook 

weleens last van…
2)  Het zit gewoon tussen je oren.
3)  Je ziet er helemaal niet ziek uit!
4)   Gelukkig is jouw aandoening niet 

levensbedreigend. 
5)  Wat een geluk dat je niet hoeft te 

werken.
6)   Heb je nog steeds last van die 

klachten? 
7)  Denk er niet aan, ga gewoon maar 

door. 
8)   Stel je niet zo aan, het kan veel 

erger.
9)   Misschien moet je dit middel 

proberen…
10) Heb je al naar je voeding gekeken ?

Wat zou 
iemand met 
een chronische 
aandoening liever 
willen horen?
1)  Ik geloof je, hoe kan ik jou hierin 

ondersteunen?
2)  Ik leef met je mee.
3)  Ik denk aan je.
4)  Neem je tijd, als je weer aan toe 

ben om af te spreken dan ben ik er 
voor je.

5)  Ik luister….
6)  Kan ik iets voor je doen?
7)  Ik kan helaas niet je pijn wegnemen 

maar hopelijk kan ik iets anders 
voor je betekenen.

8)  Geef mij een knuffel.

Crissan

Mijn ervaring met onbegrip
‘Maar slaap je dan wel genoeg?’
‘Ik gebruik altijd Salie, vitamine C, etc. etc. en dan zijn je keel-, oor-, 
oog- etc.-ontstekingen zo over’
‘Maar je had de griep toch gehad?’
‘Je doet te veel’.
‘Je moet bewegen, wandelen, in de buitenlucht zijn, sporten, etc.’
Kortom adviezen van ‘gezonde’ mensen die niet begrijpen dat je echt, 
echt extra bevattelijk bent.
Voorbeeld van onbegrip van je eigen lijf:
‘Maar ik kon dat vroeger toch ook gewoon, dus nu ook, hup doen.’ 
Maar dat loopt vaak niet goed af. Je herinnering aan je eigen gezonde 
lijf zit nog in je hoofd maar je lijf is veranderd! 

Annelies

Wist u dat?:
Een ieder begrijpt slechts datgene 

wat hij in zichzelf terugvindt.

Amiel

Crissan
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Zoet, zoeter, zoetst
Misschien ervaar jij ook, net als ik, dat het eten van teveel suiker een  

negatieve invloed heeft op je gezondheid en daarmee ook op de klachten  

die Sjögren geeft. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je minder van dat  

verleidelijke goedje binnenkrijgt?

Denk aan grootmoederstijd:
1.  Een gebakje was voor een feestelijke gelegenheid; 

en nu niet ineens alles gaan vieren.
2.  Een gemiddelde maaltijd bestond uit een paar 

ingrediënten. Verse ingrediënten. Zonder 
toegevoegde suikers. De suiker vond je hooguit 
terug in een bescheiden schaaltje (homemade) 
vanillevla. 

3.  Grootmoeder nuttigde drie goede maaltijden per 
dag. Geen flauwekul met superfoods en diëten. Zij 
had tussen de maaltijden door dus minder behoefte 
aan zoetigheid.

4.  Grootmoeder kookte alles vers en de slager stopte 
nog geen suiker in de vleeswaren. In onze tijd is dat 

helaas anders. Lees de ingrediëntenlijst van verpakt 
voedsel. Staat suiker in de top 3 (let op alle verkapte 
namen voor suiker), dan weet je in ieder geval dat er 
veel suiker in zit. Aan jou dan de keuze.

5.  En als je iets lekker zoets eet, geniet er dan ook van. 
Schuldgevoel smaakt nergens naar…

En voor de emotiesnoepers onder ons: ga op zoek naar 
de oorzaak van je zoetbehoefte. Waar honger je echt 
naar? Nadenkertje…

Pia

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

Nieuws van de coaches 
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Facebook

Binnen onze eigen Facebookpagina 

is een besloten groep 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.

Wilt u zich aanmelden voor deze 

groep? Dat kan via:

https://www.facebook.com/groups/
sjogreninhetdagelijkseleven

Dit zijn een paar onderwerpen waar op Facebook 
over ‘gepraat’ werd. Wilt u hierover, of over andere 
onderwerpen ook een reactie van andere leden, 
maar heeft u geen Facebook: maak van uw hart 
geen moordkuil en stuur uw bericht naar onze 
eindredacteur: eindredacteur@nvsp.nl.
Dan kunnen we dat vervolgens in ons blad plaatsen 
en krijgt u misschien ook reactie van medepatiënten.  

Behandel gedachtes als de wind, blazend in ons 
hoofd en er weer uit. We kunnen onze gedachtes niet 
controleren. Stemmingen zijn net zo oncontroleerbaar 
als gedachtes. Sombere stemmingen ontstaan 
ongevraagd, net als angst en bezorgdheid. Door 
gebruik te maken van de wind-metafoor, kun je 
pijnlijke gedachtes en sombere stemmingen lichter 
ervaren. Wetende dat ze snel weer verder zullen 
waaien. Dat is immers wat de wind doet.

Dit kwam voorbij op Facebook
-  Ik ben de balans weer eens helemaal kwijt. Die 

welbekende balans waar elk mens en met name de 
chronisch zieke mens naar zoekt. De balans van  
niet te inactief zijn, niet op elke klacht reageren en 
daartegenover niet te actief zijn, niet teveel vragen 
van je lijf. Een mooie balans tussen activiteit en  
rust die ervoor zorgt dat je jezelf niet uitput en de 
klachten niet verergeren.

-  Bij mij is vorig jaar augustus Sjögren geconstateerd. 
Begin langzaamaan door te krijgen wat het allemaal 
inhoudt en dat het eigenlijk helemaal niet meevalt. 
Helaas zien de mensen om mij heen dat niet...  
Hoop dat ik wat aan deze groep heb. 

-  Gisteren bij de huisarts geweest om over de vele 
Sjögren klachten te praten. Laat me achter met een 
naar gevoel. Huisarts: ‘weet je zeker dat het niet 
psychisch is, stel je je niet teveel als patiënt op?’.  
Ik vond het zo vernederend, het is juist vechten om 
zo veel mogelijk uit het leven te halen en niet te 
vaak gevloerd te zijn.

-  Kreeg een tip van een vriendin die iets had gelezen 
over groenlipmossel voor mensen met Sjögren. 
Heeft iemand hier ervaring mee?

Er gebeurt veel

��



HYLO®-FRESH, HYLO-COMOD® en HYLO®-GEL:

• Oogdruppels in het COMOD®-systeem met 0,03/0,1/0,2% natriumhyaluronaat
•  Zonder conserveermiddel en fosfaten, is een veilig product 
•  Flacon 10 ml, 300 druppels, na opening 6 maanden te gebruiken
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Hier kun je geen invloed 
op uitoefenen
Dysautonomie en Posturale Orthostatische  
Tachycardie (POTS) bij het syndroom van Sjögren
Van verschillende kanten kregen we de vraag of we een keer iets meer over  

dysautonomie konden vertellen. In dit artikel leest u er meer over.

Wat is dysautonomie: 
Dysautonomie be-
schrijft het niet goed 
functioneren van het 
autonome zenuwstel-
sel. De bloeddruk en 
de hartslag vallen 
onder de ‘autonome 
functies’, vandaar de 
term dysautonomie (= 
zonder dat je er met 
je wil invloed op kan 
uitoefenen). De her-
senstam maakt deel 
uit van dat autonome 
stelsel. Dat autonome 
of vegetatieve zenuw-

stelsel regelt hartslag, bloeddruk, ademhaling, spijsverte-
ring, zweten en tranen.

Uitingen van dysautonomie blijken veel vaker dan ge-
dacht voor te komen bij patiënten met het syndroom van 
Sjögren. Door het syndroom van Sjögren maar ook door 
andere ziekten kan er schade ontstaan aan het autonome 
zenuwstelsel.

Prof. Dr. Bootsma van het UMCG gaf desgevraagd aan dat 
de autonome dysfunctie een uiting is van neurologische 
betrokkenheid binnen het syndroom van Sjögren en dat 
het een gevarieerd uitingspatroon heeft. Uitingen kunnen 
zijn, (extreme) vermoeidheid, slaapproblemen, cognitieve 
problemen, warmte- of koude intolerantie, diarree, consti-
patie, licht(over)gevoeligheid en nog veel meer.

Posturale Orthostatische Tachycardie (POTS) is een vorm 
van dysautonomie. De bij deze vorm horende klachten (zie 
hieronder) kunnen soms voorkomen. Deze klachten vallen 
onder de overkoepelende term dysautonomie. De hart-
slag gaat ineens extreem omhoog (tachycardie) bij het 

staan. Dat gebeurt meestal binnen tien minuten na het 
gaan staan, waardoor het hart meer dan 120 slagen per 
minuut heeft óf tenminste een verschil van 30 slagen per 
minuut ten opzichte van de liggende positie. Er komt bij 
de persoon die hieraan lijdt te weinig bloed met zuurstof 
naar het hoofd bij het staan. Het hart gaat dit proberen 
te compenseren waardoor een toename van de hartslag 
plaatsvindt van soms veertig slagen per minuut ten op-
zichte van het liggen. De hersenen kunnen de bloeddruk 
en de hartslag niet meer goed regelen.
 
Symptomen van dysautonomie/POTS zijn duizeligheid, 
neiging tot flauwvallen, hartkloppingen en onwel worden 
door in een wachtrij te moeten staan. De klachten treden 
meestal op of verergeren als je gaat staan of overeind 
komt uit liggende houding.

Meer vrouwen dan mannen
Een abnormale activiteit van het autonome zenuwstelsel 
kan de reden zijn van deze aandoening. Deze aandoening 
komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en meer bij 
jonge mensen dan bij ouderen.

Er werd gedacht dat dysautonomie een zeldzame com-
plicatie was van het syndroom van Sjögren, totdat onder-
zoekers bepaalden dat meer dan vijftig procent van de 
Sjögrenpatiënten dysautonomie hebben. Uit zeer recente 
Australische literatuur blijkt autonome dysfunctie zelfs 
voor te komen bij ongeveer zestig procent van de Sjö-
grenpatiënten. Sjögrenpatiënten die dysautonomiesymp-
tomen hebben ervaren ook meer hinder van (extreme) 
vermoeidheid en ook meer pijn. 

Lotgenotencontact
Er is een Facebookgroep speciaal voor mensen die lijden 
aan dysautonomie/POTS: 
https://www.facebook.com/groups/127334184109999/ 

Johan Mooi

Dysautonomie
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DROGE MOND? GUM® HYDRAL®!   GEEN ALCOHOL

  GEEN PARABENEN

  GEEN SLS

  GEEN GLYCERINE

  GEEN LIMONENE

Ga naar www.drogemond.nl

GUM® AftaClear bij
aften, mondwondjes
en brandblaartjes

 Onmiddellijke en langdurige pijnverlichting  

        gedurende 2 tot 4 uur
 Kalmerend effect door natuurlijke ingrediënten
 Bevordering van een sneller herstel

DIRECTE EN LANGDURIGE WERKING BIJ EEN DROGE MOND

 Ga naar www.aftaclear.nl

 

Bevrijd uzelf 
van een droge mond

DE OPLOSSING VOOR 
EFFECTIEVE EN DIRECTE 

VERLICHTING VAN KLACHTEN 
BIJ DROGE MOND

√ GEEN ALCOHOL

√ GEEN PARABENEN

√ GEEN SLS

√ GEEN GLYCERINE

√ GEEN LIMONENE

*Actie geldig in Nederland t/m 30 juni 2016. Niet geldig in combinatie met andere acties. Max 1 coupon p/p.

Kortingscoupon. 
Bij aankoop van 2 HYDRAL producten 
ontvangt u € 5,- retour op uw bankrekening. 
Vul uw gegevens in en stuur de coupon 
samen met de originele aankoopbon naar: 
(Postzegel niet nodig) 

Oral Company International B.V.
Antwoordnummer 6910  
1380 WB Weesp

     Mevr.                  Dhr.

Naam

PC                                   Woonplaats

Email

IBAN

 

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

New

     Mevr.                  Dhr.

Naam

PC                                   Woonplaats

Email

IBAN

 

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

New

NIEUW

Bij aankoop van 2 producten GUM® HYDRAL® en/of GUM® AftaClear
ontvangt u € 5,- retour op uw bankrekening*.

Alle combinaties zijn mogelijk.

Wat moet u doen? Koop 2 actieproducten, bewaar de aankoopbon en ga naar
www.oralcomp.com/acties. Vul de unieke code nvsp12017gum in en volg de stappen.
Mocht dit niet lukken, dan kunt u gebruik maken van de bijgevoegde kortingscoupon.

Kortingscoupon

*Actie geldig in Nederland t/m 31 mei 2018. Niet geldig icm andere consumenten kortingsacties. Unieke code en kortingscoupon zijn beperkt tot
  max. 1 per gezin (zelfde naam, zelfde adres of zelfde bankrekening).

Bij aankoop van 2 producten GUM® HYDRAL® en/of 
GUM® AftaClear ontvangt u € 5,- retour op uw bankrekening*.
Alle combinaties zijn mogelijk.

HYDRAL®

OCI Adver GUM Hydral kort jan 2018.indd   1 15-1-2018   11:59:56

advertentie
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In memoriam dr. Ronald Hené
In ’n Ogenblikje nr. 123 hebben we beschreven hoe we in 
april dr. Ronald Hené, ter gelegenheid van zijn afscheid 
als medische adviseur, de zilveren speld van de NVSP 
hebben overhandigd. 
Omdat hij ziek was, zijn we toen bij hem thuis op bezoek 
gegaan. 

Ondanks eerst positieve berichten, is hij op 11 december in 
het bijzijn van zijn familie overleden.
Hij is net 70 jaar oud geworden.

Met dr. Ronald Hené is een zeer trouwe voorvechter van 
het syndroom van Sjögren en oud medisch adviseur ons 
ontvallen. Diegene die hem gekend hebben zullen zijn 
wijsheid en gedrevenheid in blijvende herinnering houden. 

Hij heeft aan de wieg gestaan van de NVSP. Samen met 
andere artsen en de toenmalige initiatiefnemers, heeft hij 
de vereniging 31 jaar geleden officieel opgericht. En mede 
dankzij zijn inspanningen en persoonlijke betrokkenheid, 
is de vereniging tot bloei gekomen.

Tot anderhalf jaar geleden heeft dr. Hené ons van advies 
gediend in de medische adviescommissie, was hij lid van 
de Sjögren Award commissie en voor aan aantal van onze 
leden was hij vroeger ook hun behandelend arts.

Op 12 december is hij begraven, Joyce Koelewijn-Tukker 
en Mascha Oosterbaan waren daarbij aanwezig.

We zullen hem missen!

Bestuur NVSP

In memoriam

RECEPT
Deze keer een heerlijk recept 
voor courgettesoep van Thea van 
Giessen (de vrouw van één van 
onze redactieleden). Soep is voor 
Sjögrenpatiënten altijd een winnaar.

COURGETTESOEP (4 personen)
Dit recept is gemakkelijk te bereiden. 

Je bent snel klaar en het resultaat is 
heerlijk!
Voor de bite kun je er stokbrood bij 
eten. De soep zorgt er wel voor, dat 
het geheel smeuïg genoeg is.

Ingrediënten: 
2 courgettes
2 uien
200 gram spekjes in blokjes
250 ml slagroom 
1 teen knoflook (gehakt)
1 liter groente- kip of vleesbouillon
 
Bereiding: 
Snijdt de courgettes in blokjes en de 
uien fijn. Fruit de uien en spekjes. 
Voeg de knoflook bij.

Voeg de courgette toe. Drie minuten 
laten stoven.

Voeg de bouillon toe. Aan de kook 
brengen en vijftien minuten zachtjes 
laten koken.

Met de staafmixer het geheel 
mengen tot gladde soep. Op smaak 
brengen met peper en zout. Het 
geheel mengen met de slagroom.

Warm nog een minuutje goed door.

SMAKELIJK ETEN!



VO L L E D I G E  V E R G O E D I N G
U I T  D E  B A S I S  Z O R G V E R Z E K E R I N G

Skafit zilver verbandmiddelen worden op recept van uw behandelend arts 

vergoed uit de basis zorgverzekering (door bijna alle zorgverzekeraars). 
www.skafit.nl/vergoedingen

  Activeert de haarvaatjes     12% zilvergaren   
  Stimuleert de bloedcirculatie  

  Samenstelling zonder rubber of elastiek  
   Hoge kwaliteit materialen      Geur neutraliserend   
   Vocht en warmte regulerend     Geen bijwerkingen  

Skafit zilver verbandkleding helpt uw lichaam, 

handen en voeten te verwarmen

www.zilvergaren.nl   -   T: +31 (0) 33 2022 644

advertentie
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De aftrek van zorgkosten 
over het jaar 2017
Laat geen geld liggen!
Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Be-

taalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte 

inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal  

uit hoe u dat doet.

Extra uitgaven voor kleding en 
bedden goed. Kosten voor extra  
gezinshulp, dieet hulpmiddelen, reis-
kosten ziekenbezoek, medicijnen en 
particuliere verpleging. Al deze kos-
ten kunt u opvoeren bij uw aangifte. 
Op Meerkosten.nl staat gedetailleerd 
beschreven welke kosten u wel of niet 
kunt opvoeren. Twee voorbeelden:

Hulpmiddelen
Voor hulpmiddelen bijvoorbeeld geldt 
dat eigen kosten voor steunzolen, 
elastische kousen, prothesen (ook 
gebitsprothesen), aanpassingen aan 
auto of fiets aftrek zijn. Maar kosten 

voor een bril, contactlenzen, krukken, 
een rollator, rolstoel, scootmobiel of 
woningaanpassing niet.

Extra gezinshulp
Huurt u zelf een gezinshulp in omdat 
u geen Wmo-indicatie heeft gekregen 
of omdat de Wmo-indicatie ontoe-
reikend is, ook die kosten kunt u  
opvoeren. De eigen bijdrage Wmo is 
niet aftrekbaar.

Drempel
Niet alle extra zorgkosten zijn aftrek-
baar. Er geldt een drempel. De hoogte 
van de drempel is afhankelijk van het 

(gezamenlijk) drempelinkomen.  
Ook hierover geeft Meerkosten.nl 
uitvoerig uitleg: drempel voor alleen-
staanden, drempel fiscaal partners, 
drempelverhoging bij laag inkomen.

Negatieve belasting
Ook als uw inkomen laag is en u 
geen belasting hoeft te betalen, kunt 
u toch belastinggeld terugkrijgen 
vanwege extra zorgkosten. Dat komt 
door de Tegemoetkomings regeling, 
een soort ‘negatieve belasting’: u 
krijgt geld terug dat u nooit hebt af-
gedragen. Als u zorgkosten opvoert 
bij uw aangifte, hoort u vanzelf van 
de Belastingdienst of deze regeling 
voor u geldt.

Dubbel voordeel
Aangifte doen loont vaak dubbel. U 
krijgt namelijk niet alleen belasting-
geld terug. Door de aftrek wordt  
uw inkomen voor de berekening van 
eigen bijdragen voor zorg, hulp of 
voorzieningen lager. Daardoor gaan 
ook die eigen bijdragen naar be-
neden. Mogelijk krijgt u ook meer 
zorgtoeslag of huurtoeslag.

Meer weten
Ga naar www.meerkosten.nl 
Heeft u vragen? Neem contact  
met het Nationale Zorgnummer: 
0900-2356780

Nieuwsbericht
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Van alles en nog wat

Van de penningmeester a.i. 
Hoewel de jaarrekening nog moet 
worden opgemaakt, ziet het er naar 
uit dat we ook dit jaar weer op een 
tekort uitkomen. We teren in op onze 
reserves, maar die hebben we natuur-
lijk ook niet voor niets! Het bestuur 
beraadt zich op maatrelgelen om deze 
trend te keren via donaties, fonds-
werving, sponsoring of een mogelijke 
contributieverhoging vanaf 2019. 

Wat deze eerstgenoemde optie be-
treft, wordt de NVSP geregeld voor-
zien van donaties van onze leden of 
sympathisanten. In de laatste maand 
van het jaar waren dit de volgende 
giften:

15 dec. T.J. K € 100,00
28 dec. W. M €   75,00

Daarnaast ontvingen we van mevr. 
E.T-K een zogenaamde periodieke 
schenking van € 1.000,00 per jaar 
voor de periode van 1 maart 2018 tot 
28 februari 2023.    

We zijn hiervoor natuurlijk al deze 
gulle gevers uiterst dankbaar en  
roepen allen die onze NVSP een  
goed hart toedragen dit mooie voor-
beeld te gaan volgen. Natuurlijk  
alleen als u iets kunt missen! 

Met name de periodieke schenking 
heeft voor de schenkers het voordeel, 
dat zij hun schenking volledig mogen 
aftrekken bij hun aangifte van de 
jaarlijkse inkomstenbelasting. Zonder 
rekening te houden met de gebruike-
lijke giftendrempel van 1 procent van 
hun onzuiver inkomen. Mocht u hier-
van meer willen weten, ben ik gaarne 
bereid daar meer over te vertellen via 
penningmeester@nvsp.nl.

CONTRIBUTIE 2018
Inmiddels is de jaarcontributie of het 
eerste kwartaal van 2018 al van uw 
rekening afgeschreven. 

Mocht u per kwartaal betalen dan 
wordt het op de volgende data af-

geschreven worden:
25-04-2018 2e kwartaal
25-07-2018 3e kwartaal
25-10-2018 4e kwartaal

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

 Medische toepassing 
van contactlenzen

comfortabel & veilig

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

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

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

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

advertentie
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Van alles en nog wat

Tip
Sokken
Op de Landelijke Contact- en Informatiedag 
werd mijn aandacht getrokken door een 
stand van SKAFIT met medische verband-
middelen die je gewoon als kledingstuk 
draagt, gemaakt met 12 procent zilvergaren. 
In de folder lees ik dat het antibacterieel en 
antischimmel is en sterk vochtregulerend. 
Omdat ik zelf last heb van zweetvoeten met 
schimmelinfecties wilde ik graag de sokken 
uitproberen. Nu na vijf weken dragen kan ik 
het zeker aanbevelen, de schimmelinfectie is 
weg, mede door een antischimmel crème, en 
zelfs in mijn laarzen heb ik geen transpiratie 
geur gemerkt. De sokken deed ik steeds bij 
de bonte was op 40 graden. Ze vallen vrij 
ruim.
Zie voor meer informatie www.skafit.nl  
(redactie: en zie de advertentie elders in dit 
magazine.)

 Willie van der Laan

Vergoedingen 
Bij de NVSP komen altijd veel 
vragen binnen over vergoe-
dingen van medicijnen en van 
middelen ter verlichting van 
de nare verschijnselen bij het 
syndroom van Sjögren.

Vaak is de aanleiding van de 
vraag een afwijzing van de 
zorgverzekeraars. Dan wordt 
de hulp van de NVSP ingeroe-
pen en staan we u, waar we 
dat kunnen, bij met advies en 
raad. 
 
In 2017 deden wij twee oproe-
pen aan onze leden om ons 
te helpen bij initiatieven om 
de zorg bij het syndroom van 
Sjögren te verbeteren: één op-
roep in verband met vergoe-
dingen rondom dermatologie 

en één oproep om mee te wer-
ken aan een mooie juridisch 
begeleide actie bij de vergoe-
ding van oogdruppels.

Jammer genoeg ontvingen wij 
maar zeven reacties. 
Uw deelname als patiënt en 
gebruiker is essentieel voor 
het slagen van dergelijke ac-
ties. Veel mensen kunnen er 
daarna voordeel van hebben. 

Wij hopen dat u bij nieuwe 
oproepen overweegt om onze 
acties te steunen. We hebben 
u nodig! Uiteraard bieden wij 
u de nodige ondersteuning 
want alleen ben je sterk, maar 
samen komen we verder. 

Het bestuur

Regiobijeenkomsten

UMC Groningen 
24 maart 2018

-Digitaal werken Drs. G. van Zuiden, ver-
pleegkundig specialist

Vanaf 13.30 ontvangst
-Fysiotherapie Drs B. Hilberdink 

Mevr. E. Rugenbrink

LUMC Leiden 
24 maart 2018

De link tussen Sjögren  
en non-Hodgin lymfoom

Dr. Van Daele (internist-
immunoloog) Meer informatie volgt

Rijnstate Ziekenhuis 
Arnhem 
11 april

Non-Hodgin lymfoom Dr. T. Hoppenreijs
Vanaf 19.00 uur ontvangstStichting Bijzondere  

Tandheelkunde Dr. P. Rijsemus

VUmc Amsterdam 
22 mei

Droge ogen en de  
behandeling hiervan

Dr. C. Meenken, oogarts 

Vanaf 13.30 inloop 
Hulpmiddelen voor  
droge ogen

Lenzenspecialist 
Leverancier kappenbril

De leden die in de desbetreffende regio wonen, krijgen een uitnodiging toegestuurd. Mocht u in een andere regio  
wonen, maar toch geïnteresseerd zijn, geef u dan op via de website www.nvsp.nl > lotgenotencontact > regionaal  
contact > aanmelden

De regio’s Utrecht, Overijssel en Limburg-Noord-Brabant zullen in de loop van het jaar een bijeenkomst organiseren. 
Houd voor wijzigingen de website en/of onze facebookpagina in de gaten. 
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Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering op 
14 april 2018

Hierbij nodigen wij de leden van de NVSP uit om de jaar-
lijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nationale 
Vereniging Sjögrenpatiënten bij te wonen.

Deze vergadering wordt gehouden op zaterdag 14 april 
2018 vanaf 10.00 uur, in ‘Het Nederlands Openlucht-
museum’, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem. 

Wij verzoeken u vriendelijk om vóór 5 maart 2018 a.s. 
kenbaar te maken of u bij de ALV 2018 aanwezig zult zijn. 
U kunt dit doen door u op te geven bij ons kantoor  
in Maarssen, tel. 0346 - 55 63 76 of via de website  
www.nvsp.nl > Actueel > Agenda > Inschrijven ALV.

Agenda
1. 11.00 uur Opening en mededelingen
2.  Notulen van de ALV van 13 mei 2017 (zie website 

NVSP) 
3. Jaarverslag 2017, secretaris
4. Jaarverslag financiën 2017, penningmeester a.i.
4a  Kascontrolecommissie
5. Beleidsplan 2018-2021 en jaarplan 2018
6.  Begroting 2018-2021
7. Bestuur: afscheid, oproep en rooster van aftreden 
8.  Rondvraag
9. Sluiting

Ad 7
We nemen afscheid van de heer Ad Bracco Gartner, die 
ons in de afgelopen jaren eerst als bestuurslid regiocon-
tact, later als secretaris en uiteindelijk als penningmees-
ter a.i. heeft bijgestaan. We zijn daarnaast nog weer op 
zoek naar een nieuwe penningmeester!

Rooster van aftreden:
Annemiek Heemskerk, voorzitter 2020 
Joop Volkers, secretaris 2020
Johan Mooi, algemeen bestuurslid 2018 (herkiesbaar)
Mascha Oosterbaan, algemeen bestuurslid 2021 

Ten behoeve van deze jaarvergadering zijn jaarstukken 
gemaakt. Om kosten te besparen worden deze jaarstuk-
ken niet automatisch onder alle leden verspreid. U kunt de 
jaarstukken vanaf 3 maart a.s. opvragen bij het kantoor 
van de NVSP. U krijgt deze dan zo spoedig mogelijk toe-
gestuurd.

Het bestuur van de vereniging ontmoet u graag op 14 april 
a.s. in ‘Het Nederlands Openluchtmuseum’ te Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Joop Volkers, secretaris
secretaris@nvsp.nl

Algemene ledenvergadering
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AANGESLOTEN BIJ: 
Ieder(in) en Patientenfederatie Nederland

BESTUUR:
Voorzitter Annemiek Heemskerk; voorzitter@nvsp.nl
Secretaris Joop Volkers, secretaris@nvsp.nl
Penningmeester vacature (gedelegeerde taak) Ad Bracco Gartner 
penningmeester@nvsp.nl 
Bestuurslid Johan Mooi; zorgverzekeringen@nvsp.nl
Bestuurslid Mascha Oosterbaan, eindredacteur@nvsp.nl, 
onderzoek@nvsp.nl
Bestuurslid vacature

MEDISCHE ADVIESCOMMISSIE:
Dr. Th.W. van den Akker, dermatoloog
Dr. R.H. Boerman, neuroloog
Prof. dr. H. Bootsma, reumatoloog
Prof. dr. J.C. Grutters, longarts
Dr. W.W.I. Kalk, kaakchirurg
Mevr. Dr. N. Klaassen-Broekema, oogarts
Dr. A.A. Kruize, reumatoloog
Dr. K. Mansour, oogarts
Dr. R.J. Smeenk, immunoloog
Dr. R. van Weissenbruch, KNO-arts

LANDELIJK TELEFOONNUMMER VOOR  
LOTGENOTENCONTACT:
0900-2020030 gratis, naast uw gebruikelijke belkosten. 
Bereikbaar op woensdag t/m vrijdag van 10.00-13.00 uur.

VRAGEN OVER MEDISCHE ZAKEN: 
Marjan Schipper: vraagenantwoord@nvsp.nl 

VRAGEN OVER VERGOEDINGEN EN VERZEKERINGEN: 
Johan Mooi: zorgverzekeringen@nvsp.nl

FACEBOOK: 
www.facebook.com/www.nvsp.nl

ERVARINGSDESKUNDIGE COACHES 
coaches@nvsp.nl 

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

NVSP KANTOOR:
Bisonspoor 332 (bezoekadres)
Postbus 6 (postadres), 3600 AA Maarssen
tel. 0346-556376
fax 0346-554272
e-mail: info@nvsp.nl 
Website: www.nvsp.nl
Kantoor geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00-
14.30 uur en op woensdag van 09.00-11.30 uur.

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

REDACTIE:
Mascha Oosterbaan (eindredacteur), Frans van Giessen,  
Mary Jung-Verbeek, Pia Harrevelt, Joyce Koelewijn-Tukker, 
Marianne Pees, Nina Müller en Marijke van der Ven

’N OGENBLIKJE VERSCHIJNT OOK IN GESPROKEN VORM 
Voor mensen met een leeshandicap. 
Info: Dedicon, tel. 0486-486486.

DRUK EN VORMGEVING:
FIZZ | Digital Agency – fizz.nl

DISCLAIMER:
Zonder onze schriftelijke toestemming mag niets uit deze uit-
gave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door  
middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Ingezonden 
artikelen kunnen om redactionele redenen worden gewijzigd  
en/of ingekort. Advertenties in ‘n Ogenblikje houden geen aan-
beveling van de NVSP in. Zelfmedicatie kan risico inhouden. 
Raadpleeg daarom eerst uw arts.
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Wat moet u doen? Koop 1 product, bewaar de 
aankoopbon, vul uw gegevens in bij de kortingscoupon 

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

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

...Xtra
[ bioXtra bootst bovendien de 

beschermende werking van het 

speeksel na en helpt zo de hele 

mond gezond te houden ]

DE COMPLETE REMEDIE TEGEN DROGE MOND

* Adviesprijs

 bioXtra Mondgel
° Snelle langdurige, doeltreffende

bevochtiging van de droge mond

° Drievoudige enzymwerking

° Onmiddellijke verlichting van 

 irritaties en/of branderig gevoel 

 in de mond

° Ook zeer geschikt voor de nacht

bioXtra MondgelbioXtra Mondgel
° Snelle langdurige, doeltreffende

bevochtiging van de droge mond

° Drievoudige enzymwerking

° Onmiddellijke verlichting van 

 irritaties en/of branderig gevoel 

 in de mond

° Ook zeer geschikt voor de nacht

 bioXtra Milde Tandpasta
° Zachte, laagschuimende

tandpasta met fluoride en Xylitol

° Drievoudige enzymwerking

° Helpt het ontstaan van aften

te verminderen

bioXtra Milde TandpastabioXtra Milde Tandpasta
° Zachte, laagschuimende

tandpasta met fluoride en Xylitol

° Drievoudige enzymwerking

° Helpt het ontstaan van aften

te verminderen

 bioXtra Ultra Milde
Mondspoeling

° Beschermt en verfrist de droge 

en gevoelige mond

° Drievoudige enzymwerking

° Versterkt de natuurlijke werking

van speekselvorming

° Helpt bij het verminderen van

tandplak en ontstoken tandvlees

° Alcoholvrij en gezoet met Xylitol 

° Verlengt de werking van bioXtra 

tandpasta

MondspoelingMondspoeling
° Beschermt en verfrist de droge 

en gevoelige mond

° Drievoudige enzymwerking

° Versterkt de natuurlijke werking

van speekselvorming

° Helpt bij het verminderen van

tandplak en ontstoken tandvlees

€�8,45 *

 bioXtra Gel Mondspray
° Snelle en doeltreffende

bevochtiging van de droge mond

° Drievoudige enzymwerking

° Onmiddellijke verlichting van

irritaties en/of branderig gevoel

in de mond

° Handig voor overdag, gemakkelijk

tussendoor te gebruiken

€�8,45 *

€�7,95 *

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

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

DROGE MOND?
bioXtra hydrateert direct en beschermt langdurig

adres

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


