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Redactioneel

Het was een stralend weekend, en het werd al 
warmer en warmer. Heerlijk weer om naar een 
terras aan het water te gaan, als bewoonster van 
een flat op de vijftiende verdieping. Uiteindelijk 
belandde ik aan de Vecht in Breukelen. Prachtig 
uitzicht op deze mooie rivier en allemaal vrolijke 
mensen, genietend van een drankje en een lunch.

Nu is het een dag later en ik zit in mijn koele 
werk kamer dit redactioneel te schrijven. Het  
waren me de weken wel!
Een bezoek aan de Internationale Sjögren-
conferentie in Washington viel middenin de aan-
loop naar dit nummer. Het was heel interessant 
en boeiend - in het volgende ’n Ogenblikje meer 
hierover.

Na terugkomst hakt de jetlag er flink in, en het 
duurde wel even voordat de ergste vermoeid-
heid voorbij was. Met de serie artikelen over 
vermoeidheid (nu deel 3 op blz. 24) in het achter-
hoofd, kom ik er langzamerhand overheen. Maar 
dan slaat de stress toe: krijg ik het nog allemaal 
wel rond, en wat als dat niet lukt?!

Gelukkig zijn er nu meer redactieleden, dus het 
corrigeren van de kopij kan over verschillende 
mensen verdeeld worden. Dat scheelt enorm. En 
verder is het voor mij een kwestie van doorgaan 
totdat het klaar is. Als ik morgen ‘akkoord druk-
proef’ geef, valt er een last van mij af. Dat is elk 
kwartaal weer een goed gevoel.

Regio’s
Dit nummer van ’n Ogenblikje heeft geen bepaald 
thema. Maar er is wel ruime aandacht voor de ac-
tiviteiten in de diverse regio’s. 

Wat kan ergotherapie voor u betekenen, welke 
verbanden zijn er te leggen tussen het syndroom 
van Sjögren en andere systeemziekten? En ver-
der: het elektronisch patiëntendossier, en het be-
lang van bewegen en de balans tussen inspanning 
en ontspanning.

Het is toch altijd weer bijzonder om te zien hoe-
veel mensen naar de regionale bijeenkomsten 
gaan. Men is op zoek naar informatie uit de eer-
ste hand, van een arts of andere zorgverlener, 
en het is een mooie gelegenheid om contact met 
andere Sjögrenpatiënten te hebben.

Omdat er altijd een evaluatieformulier aan de 
bezoekers gegeven wordt, krijgen we ook zicht op 
waar behoefte aan is: over welk onderwerp wilt u 
een volgende keer meer horen en lezen, zijn het 
tijdstip en de accommodatie goed, enzovoort.

ALV en Vrijwilligersdag
Zoals op de cover te lezen is, heeft onze  
‘mantelzorger’ Ad Bracco Gartner afscheid  
genomen. Dit gebeurde in de ALV van 14 april, in 
het Openluchtmuseum in Arnhem. Op blz. 29 zijn 
wat foto’s hiervan te zien. Omdat onze vrijwil-
ligers de kurk zijn waarop de vereniging drijft, 
hebben we hen na de ALV een mooie rondleiding 
door het museum aangeboden. Het was schitte-
rend weer, dus we boften enorm! Ook hiervan wat 
foto’s op blz. 29.

En verder
Het is een raadselachtige titel, ‘Tranen van een 
ander’ op blz. 27... En ik ga hier nu niet meer over 
verklappen.

En dan hebben we nog een optimistisch verhaal 
in ‘Ik leef zo’ over het leven van Veronique, een 
statement van Loes in ‘M’n eigen blik’, Roelie met 
‘Zomaar een dag’ en de woordzoeker.
Kortom, weer genoeg te lezen!

Tot slot een ‘happy end’: nu mijn redactioneel 
klaar is, is mijn stressniveau aanmerkelijk gezakt.

Mascha Oosterbaan, eindredacteur
eindredacteur@nvsp.nl

Stress
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Sjögren en ergotherapie 
Lezing door Brecht van Turnhout

Brecht van Turnhout is als 

ergotherapeut verbonden aan 

het Máxima Medisch Centrum 

– Paramáx te Veldhoven 

klieren zoals traan- en speekselklieren 
•  een zeer droge schilferige huid
•  gewrichts-, spier- en peesontstekingen
•  afname van de schildklierwerking (hormonen)
•  verkleuring van vingers en/of tenen (fenomeen van Ray-

naud)

Als klachten kunnen voorkomen:
•  (ernstige) vermoeidheid; voor 70-95 procent van de  

patiënten geldt dit als de meest serieuze klacht 
•  spier- en gewrichtsklachten
•  zandkorrelgevoel in de (droge) ogen
•  droge mond, droge slokdarm en droge hoest
•  hoesten, pijn bij het borstbeen (longen)
•  doof, tintelend, brandend, pijnlijk gevoel in de ledematen 

en/of onder de voetzolen (neuropathie)

Behandeling
Een patiënt kan via een arts medicijnen voorgeschreven 
krijgen of verwezen worden naar een ergotherapeut, fy-
siotherapeut, logopedist of diëtist.

Waarom is therapie zo belangrijk?
Therapie kan foutief handelen en bewegen voorkomen 
waarna er verlichting van de symptomen op kan treden. 
Patiënten leren door de therapie beter omgaan met be-
lasting en belastbaarheid en daarmee kan de kwaliteit van 
leven verbeterd worden. Als gevolg daarvan kan de pati-
ent beter participeren in het dagelijks leven.

Voorbeelden waarbij ergotherapie een rol kan spelen.
•  Waar krijg je energie van? 

Dat is voor iedereen anders. Sommige mensen kunnen 
vrolijk worden van een leuk telefoongesprek, anderen 
genieten van eten, van de keuken poetsen, van sporten, 
enzovoort. 
Afleiding is het toverwoord!

•  Ben je na het douchen vreselijk moe en lukt het je am-
per om je aan te kleden?  
Probeer dan eens ’s avonds te douchen, dan hoeft aan-
kleden niet meer, en zet ’n krukje in de douche/badka-
mer.

•  Kosten huishoudelijke taken heel veel moeite? 
Maak meteen na het ontbijt het huis aan kant. ‘s Mid-
dags is de energie vaak verdampt.  
Kun je die taken misschien anders plannen door ze bij-
voorbeeld te verdelen over de dag? 
Als je een poetsbui hebt, gebruik je dan een grote (te 
zware) of een kleine emmer? Let je op je houding? 

Ergotherapie, de organisatie van de dagelijkse  
handelingen
Deze therapie biedt mensen handvatten om zo zelfstandig 
mogelijk te functioneren. Alle activiteiten tussen uit bed 
komen en weer onder de dekens kruipen, vallen onder de 
aandacht van de ergotherapeut; douchen, wassen, aan-
kleden, het huishouden bestieren, werken, bezig zijn met 
hobby, sport, reizen, bewegen en seksualiteit. 
Waar de fysiotherapeut zich richt op trainen en conditie, 
ligt het vakgebied van de ergotherapeut op het vlak van 
het organiseren van het dagelijkse leven.

Wat kan een ergotherapeut betekenen?
Een ergotherapeut begeleidt patiënten bij het vinden van 
evenwicht tussen belasting en belastbaarheid in het dage-
lijkse leven. Daarbij horen adviezen die het uitvoeren van 
steeds terugkomende activiteiten kunnen vergemakkelij-
ken. Hij/zij geeft inzicht in het eigen handelen en vergroot 
de kennis ten aanzien van zelfmanagement waarmee het 
zelfvertrouwen toeneemt. 
Daarnaast begeleidt de ergotherapeut de cliënt bij de 
aanvraag en de aanschaf van de benodigde hulpmiddelen 
en voorzieningen die een goede ondersteuning kunnen 
bieden.

Financiële vergoeding ergotherapie
Ergotherapie valt onder de basisverzekering. Standaard 
wordt tien uur vergoed. Hier gaat het niet om tien be-
handelingen, maar om totaal tien klokuren. Soms ziet de 
therapeut iemand een uur, daarna ziet hij/zij diezelfde 
persoon misschien een kwartier. Die minuten worden bij 
elkaar opgeteld. Zonder zeer goede reden is uitbreiding 
bijna nooit mogelijk. Daar doen verzekeringen moeilijk 
over. 
Het is het verstandigst om je te laten verwijzen door huis-
arts of specialist.

Het syndroom van Sjögren 
Het syndroom van Sjögren is een reumatische aandoe-
ning, een auto-immuunziekte waarvan als symptomen 
kunnen voorkomen: 
•  ontstekingen van de exocriene (vocht uitscheidende) 

Verslag regiobijeenkomst Limburg-Brabant
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Gevolgen voor het dagelijks leven
Het kan zijn dat iemand een verminderde kwaliteit van 
leven ervaart. Kwaliteit van leven is het functioneren van 
personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de ei-
gen beleving daarvan. Kwaliteit van leven bestaat dus uit 
zowel objectieve als subjectieve aspecten.
•  Objectieve aspecten gaan over het feit dat iemand als 

gevolg van zijn/haar gezondheid bepaalde beperkingen 
heeft.

•  Subjectieve aspecten zeggen iets over het oordeel van 
de persoon over zijn/haar gezondheid.

Het gaat dus bijvoorbeeld niet alleen over het aantal tre-
den dat iemand kan traplopen in een bepaald tijdsbestek, 
maar over hoe hij of zij dit ervaart. 
Niet mee kunnen komen en niet tot last willen zijn kan 
veel druk op iemand leggen. Dan kan er een sociaal isole-
ment ontstaan wat te allen tijde voorkomen moet worden.

Praktische ‘problemen’
Praktische problemen kunnen liggen op het gebied van 
werk, huishouden, zelfzorg en vrijetijdsbesteding. Soms 
lukt het niet om dergelijke activiteiten zelf aan te pakken; 
soms kosten ze (te) veel moeite. Ook kan het moeilijk zijn 
om activiteiten goed over de dag te verdelen. Je beperkte 
energie of spierkracht maakt dit moeilijk.

Als je stofzuigt, zuig je dan alles met de snelheid van 
een tornado of doe je het langzaamaan en houd je regel-
matig een momentje rust? Verdeel je dit werk weleens 
over een aantal dagen?  
Tijdsduur en tijdsvolgorde zijn valkuilen.  
Wat doe je met je ademhaling? Zet je die regelmatig 
vast en houd je je adem in wanneer je even snel iets 
doet, even iets opraapt, gauw de telefoon opneemt? Je 
hebt dit meestal zelf niet in de gaten maar je wordt er 
wel moe van.

•  Als je van je werk komt, val je dan op de bank in slaap? 
Is dat de reden dat je niet meer toekomt aan je hobby’s?

•  Moet je vaak leuke dingen afzeggen omdat je weer eens 
ontzettend moe bent?

Mogelijke algemene beperkingen: 
Het kan zijn dat er sprake is van een beperkt inspan-
ningsvermogen dat dagelijkse handelingen bemoeilijkt of 
verhindert en een toename van vermoeidheidsklachten 
veroorzaakt. Er bestaat ook verhoogde kans op spier-
atrofie (dunner worden van de spieren en afname van de 
spierkracht) door minder bewegen, minder staan, minder 
lopen, meer zitten. Inactiviteit speelt een grote rol bij 
spieratrofie. Ook ontstekingsreacties kunnen daarvan een 
oorzaak zijn. Door de enzymen die vrijkomen, zijn er min-
der eiwitopbouwers, waardoor spieren minder goed kun-
nen herstellen.

Balans tussen belasting en belastbaarheid
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Voorbeelden van hulpvragen aan de ergotherapeut:
•  Hoe kan ik het traplopen vergemakkelijken?
•  Wat kan ik verbeteren bij het douchen waar ik altijd zo 

moe van word?
•  Hoe kan ik mijn energie beter verdelen over de dag?
•  Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn vermoeidheid geen 

roet in het eten gooit bij mijn hobby’s?
 
Hoe ga je ermee om?   
Wees actief met behulp van therapie. Ook sporten kan een 
goede bijdrage leveren. Vermijd wel over- en onderbelas-
ting maar zoek voldoende afleiding. Praat met mensen 
over je problemen en toon je emoties; sociale steun is 
belangrijk. 
Zorg voor een goede aanpassing van je omgeving. Vraag 
hulp als het nodig is en zet eventueel hulpmiddelen in. 
Probeer in ieder geval gemotiveerd te blijven om de pro-
blemen aan te pakken.

Energiemanagement
Wat kost energie en wat levert energie op? Dat is een in-
teressante vraag die inzicht geeft in je handelen. Daar zijn 
onmiddellijk valkuilen bij te benoemen: Je kunt overpres-
teren en dan doe je te veel, je kunt onderpresteren en dan 
doe je juist te weinig.

Activiteitenanalyse 
•  Wat maakt een activiteit zwaar?
•  Wat kun je doen om een activiteit te vergemakkelijken?
•  Pas je regelmatig je planning aan? 

Bijhouden wat je doet geeft inzicht

Er is een methode ontwikkeld op het hanteren van  
belastbaarheid: de Activiteitenweger

1.  Iedereen ‘rent’ zichzelf weleens voorbij. De dagen zijn 
dikwijls volgepland met allerlei activiteiten. Voor een 
gezond persoon hoeft dit geen probleem te zijn; na vol-
doende nachtrust of een rustig weekend, kun je er weer 
fris tegenaan. Maar soms hebben mensen er moeite 
mee om hun dagplanning hierop aan te passen en dan 
vragen ze advies aan een ergotherapeut.

2.  Hoe stel je vast welke activiteiten je aankunt en hoe-
veel tijd je eraan kunt besteden, zonder dat je jezelf 
over- of onderbelast?

De Activiteitenweger maakt de belasting voor de dag of 
week meetbaar.

3.  Het werken met de Activiteitenweger zet je aan tot het 
maken van keuzes en stimuleert daarmee ook een ac-
tieve houding om een blijvende gedragsverandering te 
realiseren.

De methode kan gebruikt worden voor verschillende doel-
einden:
•  Het vinden van een balans tussen wat je kunt en wat je 

doet (belasting/belastbaarheid)
•  Het opbouwen van de algemene belastbaarheid.
•  Het geven van overzicht in de activiteiten die je wilt 

gaan doen.

Er is een handleiding die je in een aantal fasen stap voor 
stap doorloopt voor het behalen van het gewenste doel. 
Uiteindelijk ontwerp je je eigen Activiteitenweger. 
Hierbij is het belangrijk dat je een werkwijze vindt, die 
aansluit bij je wensen en die ook echt bij je past.
Zie ook: Meander Medisch Centrum, Amersfoort, 
Activiteitenweger Meander.

Ergotherapeutische ideeën
Je kunt een dagindeling plannen en daarmee een dag-
ritme vastleggen. Zo kun je beter omgaan met structurele 
en niet-structurele activiteiten.
Verder kun je gebruik maken van allerlei hulpmiddelen die 
het opruimen, aankleden en dergelijke vergemakkelijken. 
Je kunt bijvoorbeeld een sta-kruk aanvragen die je hou-
ding verbetert.

Voorbeelden van hulpmiddelen:
•  aankleedhulp:
 - kousaantrekker
 - aankleedstokje
 - helping hand (om bijvoorbeeld iets op te rapen)
 - steunkousenaantrekker (elliezo)
• overige:
 - kookhulpmiddelen/aanpassingen
 - douchestoel
 - knielbankje
 -  trapmandje (om dingen in te verzamelen die naar bo-

ven moeten)
 - (elektrische) fiets, alternatieve vervoersmiddelen

Informatie op internet
•  hulpmiddelen: 
 - www.handywijzer.nl  
 - www.mooihandig.nl
 - Bol.com/Blokker (Vitility)
•  algemene Ergotherapie:
 - www.ergotherapienederland.nl
 - activiteitenweger ergotherapie
 - www.meandermc.nl   

Team regiocontact Limburg-Brabant

Verslag regiobijeenkomst Limburg-Brabant
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Trots gevoel
We (de bestuursleden van de NVSP) hebben 

hectische weken achter de rug: eerst de 

Algemene Ledenvergadering met de verant-

woording van dat wat we het afgelopen jaar 

gedaan hebben en de komende jaren willen 

gaan doen en direct daarna het 14de Inter-

nationale Symposium voor het syndroom 

van Sjögren. Van de redactie van ’n Ogen-

blikje hoor ik dat het volgende nummer over 

het symposium zal gaan. Alhoewel ik daar 

nog vol van ben, stel ik het uit tot het vol-

gende ’n Ogenblikje om u daar meer over te 

vertellen.

Dan wel wat meer over de Algemene Leden-

vergadering. Eén van de bestuurs leden had 

een mooie locatie uitgezocht: het Open-

luchtmuseum in Arnhem. Dan was het ook 

nog eens prachtig weer: wat willen we nog 

meer? 

Weken voor de vergadering begint het 

bestuur, en vooral de secretaris, met het 

maken van het jaarverslag en de beleids-

plannen voor de komende jaren. De pen-

ningmeester is druk met het financiële 

verslag en de begroting voor de komende 

jaren. Alle verslagen gaan meerdere keren 

heen en weer en er wordt aan geschuurd en 

geschaafd. 

De kascommissie komt bij elkaar om het  

financiële verslag en de kasboeken te con-

troleren. Als alle documenten op tijd klaar 

zijn komt er weer wat rust.

Als je dan op een rij ziet wat er het afgelo-

pen jaar allemaal weer is gebeurd dan krijg 

ik een trots gevoel. Bijvoorbeeld de vragen 

die gesteld worden via zorgverzekeringen@

nvsp.nl. Johan Mooi zorgt er voor dat alle 

vragen zo goed mogelijk beantwoord wor-

den. Het gaat over pilocarpine, oogdruppels, 

kappenbrillen, fysiotherapie, tandheelkunde, 

vergoeding lidmaatschap patiëntenvereni-

gingen en niet te vergeten vragen over  

re-integratie, Arbo- en bedrijfsarts en nog 

veel meer. Op onze website kunt u het 

jaarverslag vinden en kunt u lezen wat er 

allemaal aan de orde is geweest. Want dit is 

maar een van de activiteiten van het afgelo-

pen jaar. Er is veel meer gebeurd.

De vereniging wil het syndroom van  

Sjögren zoveel mogelijk bekendheid geven 

en zo goed mogelijk de belangen behar tigen 

van de patiënten. Ook willen we bevorderen 

dat er wetenschappelijk onderzoek wordt 

gedaan waar de patiënt bij is betrokken. 

Al onze activiteiten worden gedaan met 

veel vrijwilligers. We zijn heel blij met de 

inzet van die vrijwilligers en we hebben er 

vertrouwen in dat onze leden en hun  

partners zich voor de vereniging blijven  

inzetten.

Annemiek Heemskerk, voorzitter

voorzitter@nvsp.nl 

Van de voorzitter

126‘n Ogenblikje
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MEMBRASIN®

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

MEMBRASIN®

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

Droge huid? 

Droge slijmvliezen?

Ons lichaam wordt beschermd door 

de huid en slijmvliezen. Droge 

ogen, huid en slijmvliezen komen 

vaak voor bij mensen met diabetes 

en het syndroom van Sjögren. 

Membrasin met duindoornbes 

helpt bij droge ogen, droge mond 

en droge slijmvliezen en helpt de 

droge huid van binnenuit. 

Meer weten over Membrasin? 

Infolijn 0341 462146 of 

www.membrasin.nl. 

✔ 100% natuurlijke duindoornbesolie

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

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

✔ Membrasin is verkrijgbaar als olie en in capsules.

advertentie
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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.

Nu is het genoeg! 
Foute beleggingen, slechte service, miljardensteun van 
de belastingbetaler, en nu ook nog een topman die een 
salarisverhoging moet krijgen van een miljoen!

Toen ik op mijn zeventiende ging werken, opende ik een 
spaarrekening bij de toenmalige Postbank. Maar deze 
keurige staatsbank werd geprivatiseerd, ging ING heten, 
en werd net als alle andere banken: winst maken als 
hoofddoel, beleggingen in onder meer de wapenindus-
trie, en hogere beloningen - vooral bij de directie.

Ik zag het knarsetandend aan maar was te gemakzuch-
tig om een daad te stellen. 
Maar irritatie en frustratie stapelen zich op, en de voor-
gestelde salarisverhoging van de topman van twee naar 
drie miljoen is de bekende druppel. Na precies vijftig 
jaar ga ik weg bij ING.
En ik plaats een oproep op Facebook, want dit kan al-
leen werken als veel mensen hetzelfde doen. Ik ontvang 
veel opgestoken duimpjes. Leuk, alleen: dat helpt na-
tuurlijk niet. Geen duimen maar daden! Gelukkig meldt 
één vriendin dat ze mijn voorbeeld gaat volgen. Top! 

Ik vraag een betaalrekening aan bij ASN, een bank die 
wél deugt.  
De overstap duurt een paar weken, helaas... 
Maar wat wél direct kan, gewoon vanachter mijn com-
puter thuis, is mijn ING-spáárrekening opzeggen. Rond 
middernacht is met een bevrijdende klap op de Enter-
knop mijn opzegging een feit. Ik zal de heren eens even 
flink laten schrikken. Wat denken ze wel!  
 
Jeroen van der Veer checkt ’s avonds laat nog even zijn 
mailbox. Hij leest dat ene mevrouw Gouweloos haar 
rekening heeft opgezegd. Zij is bepaald niet de eerste. 
Maar iemand die een halve eeuw ING’er is geweest en 
nu kennelijk zo getergd is… Hij begrijpt zelf niet goed 
wat het is, maar er knapt iets in hem.  
Daadkrachtige Jeroen belt zijn ING-medecommissaris-
sen en beveelt hen om zich terstond te begeven naar 
het hoofdkantoor in Amsterdam.  
Een uur later besluit een ietwat slaperige Raad van 
Commissarissen, na een donderspeech van Jeroen, om 
hun voorstel voor de salarisverhoging van hun CEO in te 
trekken.  

Maatschappelijke weerstand, politieke weerstand… 
Maar eerlijk is eerlijk: die bejaarde, moedige dame die 
na vijftig jaar haar rekening heeft opgezegd geeft de 
doorslag. 
 
Als ik de volgende ochtend wakker word, meldt Nu.nl:  
‘ING trekt omstreden salarisvoorstel topman Hamers 
in’.  
Instant success! Tot een luchtsprong ben ik allang niet 
meer in staat, maar mijn inwendige gevoel van triomf is 
er niet minder om.
                                                       
Ik ben blij met het besluit. 
Maar ik ben nóg blijer met het land waarin ik leef. Het 
land dat Kampioen Klagen is. Ten onrechte:
 
* De democratie heeft gewerkt. Er is een wetsvoorstel 
aangekondigd om dit soort uitwassen te kunnen bestrij-
den. De door het volk gekozen kamerleden hebben allen 
hun steun toegezegd. Churchill zei het al: 
“Democracy is the worst form of government, except 
for all the others”. 
* De vrije pers heeft gewerkt. Zij hebben het voorne-
men gepubliceerd, plus de salarissen van andere Neder-
landse banktopmannen: niemand verdient meer dan één 
miljoen. En zij zullen ongetwijfeld nauwlettend in de ga-
ten houden dat ING niet via opties of andere sluipwegen 
alsnog het salaris van hun topman verhoogt. 
* De vrijheid van meningsuiting heeft gewerkt: het pu-
bliek, de klanten en zelfs de ING-werknemers hebben 
laten weten het hier niet mee eens te zijn. En imago-
schade kost klanten. 
* De vrije markteconomie heeft gewerkt: daardoor kon-
den ING-klanten, zoals ik, overstappen naar een concur-
rent. En dat hebben ze ook massaal gedaan, meldt ING 
zelf in een reactie.
 
Het zijn de macht van de klant en de macht van de kie-
zer die ervoor hebben gezorgd dat een besluit dat niet 
wordt gedragen door de maatschappij, is ingetrokken. 
Dat is de échte triomf.

Loes Gouweloos

Reageren? 
lucille@hetnet.nl 

Triomf
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Dr. Van Daele aan het woord

Weetje: 
Mensen die maagzuurremmers, gebruiken zullen op 
reis eerder last van diarree hebben, omdat het maag-
zuur niet sterk genoeg is om bacteriën al in de maag 
te doden.

Twee typen afweersystemen
Een mens heeft twee afweersystemen: een aangeboren 
en een verworven afweersysteem. Het laatste bouw je 
gedurende je leven op nadat je met bepaalde ziekten in 
aanraking bent gekomen. 

Ontregeling van het afweersysteem 
Bij auto-immuunziekte of auto-inflammatoire ziektebeel-
den werkt het afweersysteem te hard en richt het zich 
tegen het eigen lichaam. Doorgaans richt zo’n ziekte zich 
tegen één orgaan, zoals bijvoorbeeld de alvleesklier bij 
diabetes, of tegen de schildklier wat vooral vaak bij vrou-
wen voorkomt. Zo’n ziekte kan ook meer organen aanval-
len. Organen die bestaan uit hetzelfde weefsel. Dat noem 
je dan een systeemziekte.
Daarom is reuma een systeemziekte. Reuma tast niet al-
leen de gewrichten aan maar bijvoorbeeld ook de huid, 
longen of ogen. Wat die met elkaar gemeen hebben? Bind-
weefsel. Er kan ook sprake zijn van een afweerreactie te-
gen bloedvaten. Ook dan ga je in alle organen problemen 
krijgen, omdat er infarcten kunnen ontstaan.

SYNDROOM VAN SJÖGREN
Sjögren is een gegeneraliseerde auto-immuunziekte met 
betrokkenheid van traan- en speekselklieren. Er is vaak 
meer aan de hand en patiënten kunnen ook last krijgen 
van hun huid, lever, nieren of longen. Ook ervaren ze 
algemene kenmerken, zoals pijn in de gewrichten, spier-
pijn, een grieperig gevoel en vermoeidheid. Bij griep is 
vermoeidheid goed, want als je gaat rusten heeft het af-
weersysteem de tijd om de infectie te bestrijden. Echter 
bij een systemische ziekte werkt dat niet zo want er is 
continu sprake van ontsteking. Rusten helpt dus niet vol-
doende. Dan loop je wegens de vermoeidheid tegen pro-
blemen aan bij je dagelijkse taken of in je relatie. 

De link tussen Sjögren, non-hodgkin en de link  
tussen lupus, APS, sclerodermie, MCTD en non-
Hodgkin , door dr. Van Daele, internist, allergoloog, 
immunoloog in het Erasmus MC

AFWEERSYSTEEM
Dr. Van Daele start zijn presentatie met uitleg over het 
afweersysteem. Dat afweersysteem heb je nodig, want de 
mens zoekt ‘gevaar’ op in contact met de buitenwereld. 

Weetje: 
Maar liefst 380m2 van ons lichaam staat in contact 
met de buitenwereld: 2m2 lichaamsoppervlak, 80m2 
luchtwegen en 300m2 darmen. Tezamen de grootte 
van een tennisveld. 

Wie zijn onze ‘vijanden’ in de buitenwereld? Dat zijn virus-
sen, bacteriën, schimmels en wormen. Onze afweer be-
schermt ons tegen deze vijanden maar ook tegen kanker. 
Een slecht afweersysteem beschermt ook minder goed 
tegen verschillende soorten kanker. Daarover later meer.

Wat doet je afweersysteem als je ergens een 
ontsteking hebt? 
Nadat alarmstoffen in het bloed een infectie opgemerkt 
hebben, wordt in je hersenen de thermostaat opgestookt. 
Die temperatuurstijging vanuit de hersenen is van belang 
voor het afweersysteem. Tenminste, zo gaat het bij warm-
bloedige soorten, zoals de mens. Koudbloedige dieren met 
een infectie moeten hun temperatuur verhogen door in de 
zon te liggen. Als een bij geïnfecteerd raakt, bewegen de 
overige bijen sneller hun vleugels, zodat de temperatuur 
in de korf stijgt. Zelfs een sperzieboon heeft een afweer-
systeem; de temperatuur van de bladeren van de plant 
stijgt met twee graden bij een infectie! 

In het menselijk lichaam beschermen de barrières bijvoor-
beeld huid, slijmvliezen, slokdarm, darmen en maagzuur 
tegen ‘indringers’. 
Je afweersysteem werkt via je lymfeklieren, milt, been-
merg, thymus en keelamandelen. 

 

Op zaterdag 24 maart jl. hield dr. Van Daele een lezing tijdens een bijeenkomst 

van de NVSP en de NVLE in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hierbij een 

korte weergave.

door Rita Schriemer, NVLE/Venster en Yolanda Bergman NVSP
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Hoe vaak komt het voor? 
Een op de duizend mensen heeft Sjögren. De verhouding 
man/vrouw is 9:1. Het duurt lang voordat patiënten de 
diagnose krijgen (ongeveer tien jaar!) omdat artsen de 
ziekte niet herkennen. Dat komt omdat de symptomen zo-
als droge ogen en een droge mond, ook vaak voorkomen 
zonder dat er een systeemziekte aan ten grondslag ligt. 
De ziekte zelf is niet erfelijk, maar er zijn wel erfelijke fac-
toren. De kans dat je het niet overdraagt op je kinderen is 
groter dan dat je het wel overdraagt. 

Kenmerken 
Er is sprake van dagelijkse hinderlijke last van de ogen – 
branderig, zandkorrelgevoel – en mond. Deze droogheids-
klachten zijn het gevolg van een verminderde functie 
van de traan- en speekselklieren, en meestal niet door 
destructie van die klieren. De zenuwen die ervoor moeten 
zorgen dat die speekselklieren meer speeksel produceren, 
werken niet zo goed. Pilocarpine stimuleert die zenuwen 
om meer speeksel aan te maken. Een traanklier maakt 
niet alleen water, maar ook olie aan, waardoor de traan 
zich beter aan je oog hecht. Bij Sjögren maakt de traan-
klier niet alleen minder water aan, maar ook minder olie.

Leuke anekdote tussendoor:
Als je tranen onder een microscoop legt, dan zie je 
verschil tussen bijvoorbeeld tranen van plezier en tra-
nen van uien snijden.

Wil je iets doen aan droge ogen, dan heb je meer water en 
meer olie nodig in je ogen. Je kunt de aanmaak van olie 
stimuleren door warme kompressen op je ogen te leggen. 

Dit stimuleert de olieproductie en kan net genoeg zijn om 
minder klachten te hebben; in elk geval bij de mensen bij 
wie er een verminderde traanfunctie is en de traanklier 
niet kapot is. Verder gebruiken mensen vaak kunsttranen 
of oogdruppels om de pijn te verlichten. 
Buiten de droge ogen en mond, is er ook vaak sprake van 
spierpijn, een droge neus en een droge vagina.

Bijkomende klachten 
Wat je ook ziet bij 25 – 50 procent van de Sjögrenpatiën-
ten is: polyneuropathie (zenuwen), leukopenie, Raynaud 
en vasculitus.
Bij 5 – 25 procent van de patiënten is ook sprake van non-
Hodgkin, antifosfolipidensyndroom (APS), schildkierziekte 
of carpaaltunnelsyndroom. 
En verder, maar in mindere mate: longbetrokkenheid 
(interstitiële longziekte/longfibrose), nierbetrokkenheid, 
leverziekte, bloedbeeldafwijkingen en infecties.

DIAGNOSE 
Wanneer heb je Sjögren? De classificatie ervan verschilt 
telkens. ‘Grappend: Dus het ene jaar heb je wel Sjögren en 
andere jaar niet.’ Allereerst moet je klachten hebben. Om-
dat de onderstaande zaken, zoals een positief lipbiopt ook 
bij gezonde personen kan voorkomen, is de aanwezigheid 
van een antistof wel een belangrijke voorwaarde. Verder 
bestaat de classificatie uit de volgende onderdelen waar-
op de patiënt minimaal een score van 4 moet hebben.
– Lipbiopt: focusscore van 1 of hoger 3 punten
– Anti-SS-A-antistoffen aanwezig 3 punten 
– Schirmertest: lager dan 5 1 punt 
– Bengaalroodkleurig-score 5 of hoger 1 punt
–  Ongestimuleerde speekselvloed  

minder dan 0.1 ml/min. 1 punt

Dr. Van Daele vertelt



12 126‘n Ogenblikje

Artsen moeten zich in Nederland momenteel aan deze 
criteria houden.

BEHANDELING VAN SJÖGREN 
Symptomen
De behandeling bestaat vooral uit het bestrijden van 
symptomen, bijvoorbeeld door de substitutie van vocht 
(kunsttranen en -speeksel). Ook kun je kiezen voor stimu-
latie van de exocriene klieren (pilocarpine) – maar alleen 
als de klieren nog werken. En in het geval van complica-
ties, moeten die behandeld worden. 

Weetje: 
‘De mensensoort kan tussen de 22.000 en 68.000 
verschillende ziektes krijgen: gemiddeld 40.000. Elk 
individu krijgt er gemiddeld 75. Er waren in 2013 1.453 
geneesmiddelen op de markt. Minder dus dan het aan-
tal ziekten. Er is sprake van een tekort. Gelukkig heb-
ben we prednison. Het werkt heel goed, maar heeft 
heel veel (negatieve) bijwerkingen.’

Systemische therapie 
Voordat je overgaat op eventuele systemische therapie bij 
Sjögren, zal de arts de ziekteactiviteit willen vastleggen. 
Dat doet hij door middel van de ESSDAI (EULAR Sjögren 
Syndrome Disease Activity Index). Op basis hiervan be-
paalt de arts of hij/zij overgaat op behandeling of niet. 

Vaak maken artsen de keuze om niet te behandelen, van-
wege de bijwerkingen van de medicatie.

Welke medicatie-opties zijn er? Plaquenil (hydroxychloro-
quine: ook wel ‘malariamedicijn’ genoemd). Dit medicijn 
doet wel iets bij patiënten maar alleen als je volhoudt. Het 
duurt ongeveer acht weken voor er effect optreedt. Ver-
der moet de patiënt therapietrouw zijn. Het blijkt dat veel 
mensen te snel stoppen met het innemen van medicatie 
als de effecten lang op zich laten wachten. Dat de effec-
ten uitblijven kan ook het gevolg zijn van het feit dat ze 
onvoldoende innemen. Daarom lijkt de effectiviteit ervan 
volgens studies beperkt.

Als het afweersysteem te hard werkt, kun je het afzwakken. 
Alleen willen artsen niet het hele afweersysteem stilleg-
gen, want dan ben je onvoldoende beschermd tegen andere 
virussen, bacteriën en dergelijke. Er zijn nieuwe middelen 
die alleen het aangetaste deel van het immuunsysteem 
aanpakken. Dat zijn Rituximab, Abatacept en Belumimab. 
Ze hebben wel effect maar er zitten ook nadelen aan. Dat 
is de hoge kostprijs en daarnaast het feit dat ze ook lym-
focyten uit de weg ruimen die we juist nodig hebben.

RELATIE SJÖGREN EN ANDERE AUTO-IMMUUNZIEKTEN
Voor mensen met systemische sclerose geldt dat 80 pro-
cent ‘Sjögren er gratis bij krijgt’. Dit geldt ook, zij het min-
der, voor mensen met SLE. Voor de patiënten met Sjögren 
geldt dat er kans is om later lupus te krijgen. 

Wat er verder nog bijkomt bij Sjögren: gegeneraliseerde 
auto-immuunziekten (SLE, SCLE, SSc, MCTD en APS). 
Daarnaast bijvoorbeeld ook pulmonale hypertensie,  
coeliakie of interstitiële longziekte.

(SYSTEMISCHE) LUPUS
Bij de ziekte lupus kan elk orgaansysteem worden aan-
getast. Bij lupus is er een overactiviteit van je verworven 
afweersysteem. Voor de diagnose moeten in het bloed 
afweerstoffen (tegen het eigen lichaam) worden aange-
toond. Naast die antistoffen gericht tegen het eigen li-
chaam zie je ook gewrichts-, nier- of huidbetrokkenheid.

Leeftijd waarop diagnose wordt gesteld: Bij mensen met 
een donkere huid openbaart zich lupus rond het 20e jaar, 
bij blanke vrouwen is dat rond de 40 jaar. Mannen ontwik-
kelen lupus vaak later, rond hun 70e. Bij donkere vrouwen 
openbaart de ziekte zich niet alleen eerder, maar is de 
ziekte ook vaak ernstiger, omdat er vaker sprake is van 
nierbetrokkenheid. 
Ernstige complicaties bij lupus zijn betrokkenheid van de 
nieren en van het brein. Als het brein is aangedaan dan 
zie je daar littekens als gevolg van ontstekingen. Het is 
belangrijk om ontstekingen in het brein snel en agres-
sief te behandelen met directe interventie: hogere doses 
prednison. Prednison werkt goed tegen de ontsteking 
maar er zijn veel complicaties als gevolg van de hoge 
dosis van dit middel. Dus gebruik bij voorkeur een lage 
onderhoudsdosis.

Verslag regiobijeenkomst Zuid-Holland
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Bij mensen met systemische auto-immuunziekten gaat 
het om non-Hodgkin. Non-Hodgkin zijn andere kankercel-
len die minder goed te behandelen/genezen zijn. 
Het krijgen van lymfklierkanker bij Sjögren is ongeveer 8 
procent. Op het moment dat je Sjögren hebt en een hoog 
IgG en vasculitis (ontsteking van de bloedvaten van de be-
nen) en je hebt orgaanbetrokkenheid dan is de kans dat je 
lymfklierkanker krijgt groter.
Niet alle vormen van non-Hodgkin zijn even agressief. 
Als de vorm van lymfklierkanker niet agressief is, dan 
kiest de arts ervoor om het niet behandelen. 
Als je echter een agressieve variant hebt, dan moet je 
snel tot behandeling overgaan. Verder moet er ook snel 
op uitzaaiingen worden gecontroleerd. 
Als je een agressieve variant hebt die op één plek zit in de 
hals, dan krijg je bestraling.
Als je een agressieve variant hebt die op meerdere plaat-
sen zit, dan krijg je geen bestraling maar chemotherapie.
Tegenwoordig wordt bij non-Hodgkin 60 procent en bij 
sommige varianten 70 procent genezen.

Dr. Van Daele eindigt met een anekdote: 
‘Patiënt met Sjögren: Dokter, u geeft mij geen geneesmid-
delen maar medicijnen. Genezen kunt u mij niet. Dokter: 
Daar heeft u gelijk in, ze kunnen u niet genezen, maar ze 
kunnen u wel in leven houden.’ 

Reactie Yolanda Bergman: Alleen voedingsstoffen kunnen 
genezen. ‘Uw voeding is uw geneesmiddel, uw geneesmid-
del is uw voeding’ 
Hippocrates (460-370 v. Ch., grondlegger reguliere  
geneeskunde)

ANTIFOSFOLIPIDEN SYNDROOM (APS)
Bij deze ziekte werkt de stolling te hard als gevolg van 
overactiviteit van het afweersysteem. Bloed gaat spon-
taan stollen, met trombose of longembolie tot gevolg. 
Ook zie je problemen bij zwangerschap. Als er stolling in 
de placenta plaatsvindt, zal het kind overlijden. APS gaat 
vaak samen met andere auto-immuunziekten, zoals SLE. 
De behandeling bestaat uit het toedienen van bloedver-
dunners. Als dat niet voldoende is, zou prednison kunnen 
worden overwogen.
Biologicals zoals Rituximab worden niet gegeven omdat 
we niet weten wat de effecten zijn op het ongeboren kind. 
Dat weten we van prednison ondertussen wel. 
Catastrofaal APS is zeer gevaarlijk, dan stolt het bloed in 
meerdere organen tegelijk. De overlevingskans is 50 pro-
cent. De remedie is ‘bloedwassing’. 

SYSTEMISCHE SCLEROSE 
Vroeger heette dit sclerodermie. Maar niet alleen de huid, 
ook longen, hart en darmen kunnen zijn aangedaan. Er 
ontstaat littekenweefsel in huid en bloedvaten. Dan wordt 
er geen zuurstof meer aangevoerd en dat leidt tot infarc-
ten, bijvoorbeeld in de vingers.
Ook hier geldt dat mensen met een donkere huid de ziek-
te op jongere leeftijd krijgen en dat de ziekte bij hen een 
ernstiger verloop kent. Andere aangedane organen kun-
nen zijn de klep die de maag afsluit van de slokdarm en de 
slokdarm waarin littekenweefsel kan ontstaan waardoor 
eten moeilijk zakt. Verder zie je Raynaud (verkleuring) en 
ontstekingen aan de vingers en progressieve huidafwij-
king. Verder zijn darm, longen, nieren, hart mogelijk aan-
gedaan. Vrijwel alle patiënten hebben een secundair Sjö-
gren. Het is een ernstige aandoening, want het ontstane 
littekenweefsel is niet omkeerbaar.

MIXED CONNECTIVE TISSUE DISSEASE (MCTD)
Dit ziektebeeld lijkt op lupus, systemische sclerose en 
op Sjögren, maar is het niet. Vandaar de aanduiding ge-
mengde bindweefselaandoening. Ook hierbij geldt voor 
een diagnose een score van een aantal kenmerken en het 
aantonen van antistoffen tegen het eigen lichaam. 

MEEST GEVREESDE COMPLICATIE BIJ SJÖGREN  
Maligne lymfoom (lymfklierkanker)
Als je afweersysteem te hard werkt, dan kan het uit de 
bocht vliegen. Zo kan er ook kanker ontstaan in de lym-
feklieren. Dat komt doordat deze klieren als gevolg van 
de auto-immuunziekte lang actief zijn. Hoe actiever en 
agressiever de systeemziekte, hoe groter de kans op  
het maligne lymfoom. Bij mensen met Sjögren is dat  
8 procent.
Bij mensen die alleen last hebben van droge ogen en een 
droge mond is de kans dat ze lymfklierkanker krijgen, 
even groot als dat dr. Van Daele het zou krijgen, immers 
er is geen auto-immuniteit aangetoond in het bloed. 

Er zijn twee typen lymfeklierkanker: Hodgkin & non-
Hodgkin. Hodgkin zie je vaak bij jonge mensen en 80 – 90 
procent van de mensen met Hodgkin geneest. 

Maligne lymfoom

Stadia Non-Hodgkin 



advertentie
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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.

Zomaar een week 

Dinsdagochtend, ik hecht en knip de laatste draadjes 
van het gehaakte sprei af. Het gaat een klein onderdeel 
worden van de Grootste Gehaakte Deken van de wereld, 
project van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Ach-
terliggende gedachte is het verbinden van mensen. Die 
symboliek en een gedachte omzetten in iets tastbaars 
vind ik mooi. Uiteindelijk komen de spreien via goede 
doelen terecht bij mensen die het nodig hebben. 

Woensdag. Itze is vannacht twee keer met Ringo uit 
geweest en vanaf 06.30 uur ben ik met Ringo in de 
weer, binnen tweeënhalf uur had hij vijf keer diarree. Ik 
laat hem nog een keer uit en dan is het tijd om weg te 
gaan. Het sprei lever ik af en dan fiets ik door naar het 
ziekenhuis. Een röntgenfoto en controle bij de longarts. 
Over een jaar terugkomen. Door naar de dierenarts 
voor overleg. De prednisonkuur maken we verder af, 
opnieuw diarreeremmers en een antibioticakuur. Een 
boterham, een klein blokje met Ringo om en dan ga ik 
even liggen. ‘s Middags stuiter ik nog wat door en ’s 
avonds na de afwas kruip ik op de bank.  

Donderdag, voor ik mijn ogen open heb weet ik al, dit 
wordt niks vandaag. Ik sleep me uit bed. De was hang 
ik onder het afdakje, de droogmolen in de tuin is me 
te ver weg. Het natte spul en het wasknijperemmertje 
installeer ik eerst op mijn fiets, dan hoef ik niet zo ver 
te bukken. Ringo wordt onrustig en op de een of andere 
manier lukt het me om een stukje met hem te lopen. 
Aansluitend naar bed en ik val als een blok in slaap. Ik 
droom dat ik wakker moet worden maar het lukt niet 
om mijn ogen open te doen. Itze is vroeg thuis. Ik ben 
te moe om te praten en geef aan de vermoeidheid toe. 
Ringo knapt op, ik knap af.

Vrijdag, het wordt wat makkelijker. Mijn vriendin komt 
langs, altijd gezellig. ’s Avonds stuur ik mijn schoon-
zusje een appje dat ik zondag niet mee kom voor haar 
verjaardag. 

Zaterdagochtend loop ik met Ringo naar het parkje. Hij 
doet z’n behoefte, dit begint er weer op te lijken. In de 
stromende regen kijk ik naar het donkere water, groene 
bladeren met witte, roze en rode lotusbloemen. Knap 
hoe ze dat doen. Wortels in de modder, lange stengels 
die door het donkere water omhoog groeien en bloemen 
die in het licht bloeien. Thuis droog ik Ringo af, doe zelf 
droge kleren aan en dan breekt de zon door. 

Zondag, ik ben ongemakkelijk, onrustig en narrig. In 
willekeurige volgorde. Ik zit er even door en weet het 
niet meer. Wat ook niet echt meehelpt is dat de familie 
vanmiddag bij elkaar is. Wat ga ik doen om het leuk te 
hebben. Ik pak mijn boek, vanaf bladzijde een wist ik al, 
dit komt op het eind helemaal goed en wat heerlijk dat 
dat nog 300 bladzijden duurt. Muziekje aan, drinken en 
chocola binnen handbereik.   

Dat je op een maandagmorgen zo blij kunt zijn met een 
gewone hondenkeutel. 

Dinsdag. Als ik lege batterijen in de bak gooi vang ik 
een flard van een gesprek op. Iemand verteld over de 
schaduwzijde van zijn leven die alles wat mooi en leuk 
is dwars zit. Ringo en ik lopen terug naar huis, voor ons 
twee bewegende silhouetten die met een draadje aan 
elkaar verbonden zijn. Een blijvende Sjögren en een 
tijdelijke diarreeschaduw. Maar naast die schaduw is er 
volop zon. Dan maakt een wolk onze schaduw onzicht-
baar. Met Sjögren onderweg. Elke dag opnieuw de vraag 
wat is haalbaar. En steeds is er hetzelfde antwoord. Mijn 
energie niveau is net als het Hollandse weer, geen dag 
gelijk. 

Roelie
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Bent u al elektronisch 
gezond?
Op zaterdag 24 maart 2018 heette de coördinator van de regiobijeenkomst, 

Egbert Ubbens, 31 belangstellenden welkom in het UMCG Groningen. 

bundeld en bevindt zich op één plek en is alleen toegan-
kelijk via een veilige inlogmethode.

Het e-consult
In een e-consult kunnen patiënten een medische vraag 
stellen via e-mail of op een website. Een e-consult kan ge-
pland zijn, maar ook tussendoor kunnen patiënten vragen 
over medicijnen, onderzoeksuitslagen of over een eerdere 
afspraak stellen.

Via het UMCG patiënten portaal, www.mijnumcg.nl is het 
nu al mogelijk inzage te verkrijgen in de medische gege-
vens, waaronder ook die van voor die tijd.
Alleen patiënten die na 2 december 2017 zijn behandeld 
in het UMCG vinden hun gegevens in mijnumcg.nl. Zij heb-
ben de mogelijkheid tot inzage in hun ziektegeschiedenis, 
de gebruikte medicijnen, uitslagen van onderzoeken, ge-
plande afspraken en in de brieven die naar de patiënt, de 
huisarts of de behandelaar zijn gestuurd. 
Aanmelden voor e-health kan alleen persoonlijk en met 
een geldig identiteitsbewijs.

Om van e-health gebruik te kunnen maken zijn er wel 
belangrijke voorwaarden. Zo moeten er veilige en be-
trouwbare aanmeldprocedures worden gevolgd om te 
voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van 
gezondheidsgegevens van anderen. De zorgverlener moet 
begrijpelijke taal gebruiken zodat de patiënt/gebruiker 
snapt waarover het gaat; medische vaktaal moet zoveel 
mogelijk worden beperkt. Een patiënt moet zelf toestem-
ming geven om informatie inzichtelijk te maken waardoor 
er uitwisseling mogelijk is met de landelijke apotheek of 
met gegevens van andere ziekenhuizen die ook zijn aan-
gesloten op e-health.

De betrouwbaarheid van internetsites
Tot slot werden we gewezen op een UMCG-studie (Delli et 
all., Oral Dis 2016; 196-201) naar de betrouwbaarheid van 
internetsites en de daaruit verkregen medische informa-
tie. De vijf grootste zoekmachines werden hiervoor door-
zocht. De zoektermen in dit onderzoek waren ‘Dry mouth’ 

Wat houdt het 
elektronisch 
patiëntendos-
sier eigenlijk 
in?
E-health is 
het gebruik 
van nieuwe 

informatie- en 
communicatie-

technologieën en 
met name internet-

technologie, om de ge-
zondheid van patiënten en 

de zorg die zij krijgen te verbete-
ren. Het biedt veel mogelijkheden, is efficiënt en gaat de 
patiënt helpen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk patiënten 
beter te begeleiden bij medicatiegebruik, bij controle van 
de bloeddruk en bij het bijhouden van een dagboek. Daar-
door zijn patiënten beter voorbereid op een afspraak. 

Soepele samenwerking
E-health heeft mogelijkheden om sneller te kunnen com-
municeren bij acute klachten; je kunt foto’s of een e-mail 
sturen of vragen om herhaalrecepten. Het maakt een 
soepele samenwerking mogelijk in de contacten met de 
huisarts en medische specialisten. 
Natuurlijk is het handig om zelf afspraken te kunnen 
plannen bijvoorbeeld bij een gezamenlijk spreekuur van 
medisch specialisten maar dat is zeker voor Sjögrenpati-
enten nu nog wel een probleem, maar dat gaat in de toe-
komst misschien wel mogelijk worden. (In Groningen wor-
den de afspraken voor Sjögrenpatiënten zoveel mogelijk 
op de donderdag ingepland. Omdat dan alle specialisten 
aanwezig zijn).

Gewaarborgde privacy
E-health gaat veel betekenen op het gebied van welzijn en 
preventie. Te denken valt daarbij aan een herinnering van 
medicatie-inname, informatie over bewegen en gezonde 
voeding. E-health is ethisch en veilig, alle informatie is ge-

Greetje van Zuiden maakt als verpleegkundig specialist deel uit van het  
UMCG Sjögrenteam.
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N.B: Het Sjögrenexpertisecentrum UMCG heeft een eigen 
website en is voor eenieder in te zien. Het adres van de 
website is www.sjogrenexpertisecentrum.nl 

Na een koffiepauze en de gelegenheid om met lotgenoten 
te spreken werd het tweede gedeelte van de bijeenkomst 
ingevuld.

of ‘Xerostomia’ en ‘Sjögren syndrome’. Hieruit bleek dat 
65 procent van de informatie van een onbekende auteur 
afkomstig was. Bij 70 procent van de bezochte sites was 
het beroep van de auteur bekend. De verkregen informa-
tie was over het algemeen moeilijk tot vrij moeilijk te le-
zen. Van filmpjes op YouTube was 52 procent informatief, 
40 procent ging over persoonlijke ervaringen en 9 pro-
cent werd geclassificeerd als misleidend.

��

Verslag Regiobijeenkomst Groningen/Friesland/Drenthe

Het belang van bewegen  

door Bas Hilberdink

Bas Hilberdink is als fysiotherapeut en gezondheids-
psycholoog verbonden aan een paramedisch centrum 

voor reumatologie en revalidatie in Groningen. 
(Voor meer informatie: www.pccr.nl)

Hij gaf aan dat bewegen veel ge-
zondheidsvoordelen kan hebben. 
Zo levert het bij Sjögren positieve 
effecten op bij vermoeidheid, de 
beperkingen, de conditie en de 
kwaliteit van leven. Beweegvoor-
delen geven ook barrières. Meer 

bewegen geeft minder vermoeid-
heid en beperkingen, een betere 

conditie en een positievere stemming. 

Minder bewegen geeft meer vermoeidheid en beperkin-
gen. Probeer deze vicieuze cirkel van vermoeidheid-niet 
bewegen te doorbreken. 

Hoeveel beweging is nu gewenst bij Sjögren. De nieuwe 
Nederlandse richtlijn is om minimaal 150 minuten per 
week matig intensief te bewegen, bijvoorbeeld door te 
wandelen en/of te fietsen. Langer, vaker of intensiever 
geeft extra gezondheidsvoordeel. Doe minstens twee-
maal per week spier- en botversterkende activiteiten, 
voorkom stilzitten maar overbelasting ligt op de loer. 
Houd dus rekening met de beperkin-
gen. Dat kan door de beweging of 
oefeningen onder leiding van 
een fysiotherapeut te doen.

Inspanning versus ontspanning
door Erna Rugenbrink

Erna Rugenbrink, fysiotherapeut en fysiotherapieweten-
schapper i.o. is, net als de voorgaande spreker, verbonden 
aan een paramedisch centrum voor reumatologie en reva-
lidatie in Groningen. (Voor meer informatie: www.pccr.nl)

Erna Rugenbrink nam de presentatie over en vertelde dat 
er een actieve behandelvorm wordt gehanteerd in hun 
praktijk waarbij veel in de zaal geoefend wordt. De pati-
ent is hierbij actief en de therapeut ondersteunt. Wat kan 
wel, wat kan niet? Inspanning versus ontspanning is hier-
bij heel belangrijk en zij gaf het volgende aan ons mee. 
Het lichaam moet in balans blijven. Neem pauzes tijdens 
je oefeningen, maak het oefenen minder intensief. Ge-
bruik bijvoorbeeld een kookwekker, zet die op 10 minuten 
en gebruik die tijd om te herstellen. De activiteit gaat dan 
na enkele weken beter. Bouw zo je belastbaarheid op. Als 
je gaat wandelen loop dan van bankje naar bankje of een 
ander vast punt in je route. Denk aan je houding want een 
verkeerde houding kan veel energie kosten, bijvoorbeeld 
tijdens het fietsen wanneer je te ver voor- of achterover 
leunt. Pas je activiteit aan, kijk wat mogelijk is. Stel gren-
zen tijdens je activiteiten en overleg ze met je therapeut. 

Als je 20 kilometer wilt gaan 
fietsen doe dit dan ook en ga 
dan geen 25 kilometer fietsen. 
Neem voldoende tijd en bouw het 
rustig op. Ontspannen is net zo belangrijk  
als inspannen. 

Aan de slag!
Vervolgens deden we onder begeleiding van Erna een 
aantal spierontspanningsoefeningen volgens Jacobson 
waarna Bas het woord weer nam en met ons mogelijkhe-
den besprak om te komen tot meer bewegen. Dit kan door 
een beweegplan op te stellen waarin je je motivatie om te 
bewegen meeneemt, de doelen die je wilt halen vastlegt 
en wat je besluit wat betreft bewegen. Bewegen moet 
haalbaar, beschikbaar, aanpasbaar en leuk zijn. Maak een 
plan voor wat je wilt gaan doen, wanneer, waar en hoe-
lang je activiteit gaat duren. Houd dit bij in een dagelijks 
schema en probeer niet terug te vallen in minder of zelfs 
niet meer bewegen. 

Johan Mooi
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L A A L D E A D E S A N N I C O L A S

M R P O Z O D E L A S N I E V E S E A

O G O N A G O M E D O T R E U P V S N

Y U S V E G A D E S A N M A T E A A T

A I E O D N A N R E F N A S I A L M A

S N L S A N A U G U S T I N O G S L L

E E G A P G A N I D R A S C C U E A U

R G N D T T E T E A G A I H F I Q P C

O U I E V E E R A N L R I A A M U S I

D I L J A A R L C E O R R D E E I A A

A N E E L I A O D T A O I L R S L L D

M O D T L U N O R E L G O A T A L R E

A R A E E G T E D B I N D A I R O S T

E E Y D S R U L U R E L F A T A G A I

D L A Z E P A N B R A I N G E N I O R

A B L U C I E A A G R O T I R U A T A

Y A P R O Q T S S A M O L A P S A M J

A T A C Q N S A N B A R T O L O M E A

L L ! O A S E L A Z A R R E B S O L N

P E R S A N T A M A R I A D E G U I A

In deze woordzoeker zijn onderstaande woorden verborgen. De overgebleven letters vertellen u 
waar wij graag onze winterzonvakantie doorbrengen. Succes!
Rianne de Bouvère-Remmerswaal (En Egbert-Jan de Bouvère, die me dit keer geholpen heeft. ;-)

FARO
VALLESECO
GUIA
MASPALOMAS
MOYA
PUERTO RICO
ALDEA
ROGUE NUBO
CHIRA
VALSEQUILLO
SORIA
ARQUINEGUIN
TELDE

SAN AUGUSTIN
TEROR
SAN FERNADNO
AGAETE
CRUZ DE TEJEDA
FATAGA
SAN BARTOLOME
GALDAR
SANTA BRIGIDA
TAFIRA
LOS BERRAZALES
AGUIMES
PUERTO DE MOGAN

INGENIO
VEGA DE SAN MATE
SARDINA
PLAYA DEL INGLES
TAURITO
PLAYA DE AMADORES
EL TABLERO
POZO DE LAS NIEVES
LAS PALMAS
LA ALDEA DE SAN NICOLAS
MELONERAS
SANTA LUCIA DE TIRAJANA
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Even voorstellen

Ter introductie van mijzelf heb ik op de Algemene Leden-
vergadering de vraag gesteld, waarom ik mij geschikt 
achtte om als penningmeester lid te worden van het be-
stuur van de NVSP. Daarbij zijn voor mij de criteria kennis 
en ervaring en vooral ook de wil om samen te werken, het 
belangrijkste. Ik meen, op grond van de resultaten bij wat 
ik heb aangepakt in het verleden, dat ik aan die criteria 
kan voldoen.

In mijn werkzame leven ben ik ruim twintig jaar hoofd  
financiën geweest van diverse ziekenhuizen, waaronder 
de Daniel den Hoedkliniek, het kankercentrum in Rotter-
dam. Daarna heb ik tien jaar gewerkt als hoofd financiën 
van diverse gevangenissen. De laatste jaren voor mijn 
pensionering was ik directiesecretaris van het directie-
team van zes gevangenissen in zuidwest-Nederland. Be-
stuurlijke ervaring heb ik opgedaan als penningmeester 
van een experimentele crèche van de Gemeente Rotter-
dam, waar kinderen van alleenstaande ouders werden 
opgevangen, van de Stichting Reclassering Rotterdam en 
van de Stichting Exodus Rotterdam, een resocialisatie-
project voor ex–gedetineerden.

Mijn doelstelling als penningmeester van de NVSP is om, 
in samenspraak met de collega bestuursleden, de NVSP 

Fred de Lege, onze 
nieuwe penningmeester 
Op zaterdag 7 april 2018 werd ik door de Algemene Ledenvergadering benoemd 

tot penningmeester van de NVSP. Tijd nu om mij aan de leden die niet aanwezig 

konden zijn, voor te stellen.

een stevige basis op financieel gebied te geven. Daarbij 
sta ik open voor suggesties van de leden: hoe meer men-
sen meedenken, hoe beter de resultaten kunnen worden.
Ik realiseer mij dat zeker de eerste periode ‘flink aan-
poten’ zal worden. De organisatie van de gezondheidszorg 
is sterk veranderd en ik zal mij goed moeten inlezen om 
te begrijpen hoe een en ander nu in elkaar zit. Maar ik zie 
dat alleen maar als een uitdaging. 

Tot slot mijn motivatie. Waarom doet iemand zoiets zon-
der iets te maken te hebben met het onderwerp. Alleen in 
mijn tijd bij Exodus had een directe verbinding met mijn 
werkzaamheden.
Al enige eeuwen worden in Nederland organisaties, die 
geen bedrijf zijn, bestuurd door vrijwilligers. Dat is onze 
gewoonte. Het is een eer, wanneer je wordt gevraagd voor 
een bestuursfunctie. Het zegt iets over hoe anderen naar 
je kijken. Ook heb ik in mijn bestuurslidmaatschappen 
ervaren dat de problemen in je eigen werk enigszins gere-
lativeerd worden door kennis te nemen van de problemen 
van een andere organisatie. Ten slotte, als belangrijkste 
zie ik het kennismaken met nieuwe mensen in een nieuwe 
omgeving.

Ik ga ervoor. 

Annemiek verwelkomt Fred 
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Ik leef zo

Chronisch ziek zijn  
is topsport!
Voor deze aflevering van Ik Leef Zo reis ik af naar Diemen naar het huis van Hans 

en Veronique van Egmond-Hoetmer. Diemen, een van oorsprong oud dorp aan de 

rand van Amsterdam, koppig en succesvol in het verzet op te gaan in haar grote 

buurgemeente. Wellicht daarom ook de ideale woonplaats voor Veronique die wel 

leeft met het syndroom van Sjögren maar die proactief weerstand biedt om de 

schade te beperken en dat al jaren lang. Een hartelijk welkom in een hal vol met 

zonnige fotocollages van kinderen en kleinkinderen. Veronique (68) zelf oogt 

energiek en is er klaar voor om haar verhaal te vertellen.

Het verhaal van de ziektegeschiedenis van Veronique is 
heftig, het heeft ontzettend lang geduurd voordat duide-
lijk werd wat ze had en dat heeft veel van haar gevraagd 
zowel fysiek als mentaal.

Kun je iets vertellen over die jaren zonder diagnose?
‘Vanaf mijn tiende jaar had ik zeer frequent blaasont-
stekingen, vrijwel zeker toen al immuun gerelateerd. 
Ondanks veel antibiotica toch pijnklachten die volgens 
de dokter tussen mijn oren zouden zitten. Welnu ik heb 
op latere leeftijd heel goed uitgezocht of er iets tussen 
mijn oren zat – Veronique studeerde orthopedagogiek 
en psychotherapie - maar niets gevonden.’ Omdat ze 
onbegrepen klachten bleef houden zonder oorzaak is ze 
uiteindelijk op advies van de huisarts naar kostschool ge-
stuurd maar dat hielp natuurlijk niet. Ze bleef intens moe. 
Haar ouders waren niet ontvankelijk voor haar klachten 
maar als een van veertien kinderen in een tijd waar niets 
bekend was over dit soort ziektes neemt ze hen niets 
kwalijk.
Wat in die tijd wel vastgesteld kon worden was dat ze 
bloedarmoede had en dus heeft ze heel veel staalpillen 
voorgeschreven gekregen maar die hielpen niet, omdat ze 
door chronische gastritis geen vitamine B12 op kon ne-
men maar dit werd pas later ontdekt.

Wat heeft je in die periode geholpen?
‘Ik had op een gegeven moment een huisarts die welis-
waar niets voor me kon doen maar voor wie wel duidelijk 
was dat ik echt iets mankeerde. Van hem kreeg ik het 
advies om veel gedichten te gaan lezen zodat ik beter kon 
verwoorden hoe het met me ging. Een zin uit die tijd die 

De rubriek waarin een van onze leden vertelt over hoe hij of zij in het leven staat

Veronique met achter haar een kunstwerk van haar zoon Raul
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me altijd is bij gebleven is van Neeltje Maria Min; “Mijn 
lichaam is een huls waarin ik lijd” en dat gaf inderdaad 
erkenning en dat is zo gebleven. Nog steeds heb ik boven 
heel veel gedichtenbundels staan!’
Verder is Veronique vanaf haar 21e begonnen met yoga 
en dat heeft haar lichaam en geest zo goed mogelijk in 
conditie gehouden maar verder is ze tot haar 36e eigenlijk 
continu moe geweest zonder te weten waardoor.  Als het 
maar enigszins kon sliep ze hele weekenden en verder 
deed ze alles op wilskracht maar ze voelde zich erg onbe-
grepen. De zelfacceptatie, bereikt met hulp van een the-
rapeut waardoor ze kon verwerpen dat ‘het tussen haar 
oren zat’ en kon accepteren dat ‘het’ wat dat ook was bij 
haar hoorde. En dat ze vier jaar langer over haar studie 
heeft gedaan maar nooit heeft opgegeven daar mag ze 
van zichzelf trots op zijn.

Hoe werd de diagnose op een gegeven moment  
wel gesteld?
‘Ik had een gerstekorrel bij mijn oog waardoor ik bij een 
oogarts kwam en die ontdekte dat ik helemaal geen traan-
vocht had, toen werd ik op mijn 36e dus doorverwezen 
naar de internist en daar kreeg ik eindelijk een diagnose 
maar met de kennis van toen nog geen enkel beleid of be-
handeling.’ Veronique haalt een kopietje tevoorschijn van 
wat de internist haar die bewuste dag heeft meegegeven. 
Het is een summier schema van mogelijke afwijkingen die 
bij Sjögren horen en dat was alles wat er op dat moment 
in het handboek voor internisten te vinden was. Wel werd 
toen ook via een gastroscopie de oorsprong van haar 
bloedarmoede vastgesteld en werd begonnen met vita-
mine B12 injecties waardoor dit zich kon herstellen.

Hielp het je dat je klachten een naam kregen?
‘Nou mijn arts was heel erg blij maar ik was zelf juist erg 
down, ik was zo intens moe en dat zou dan nooit meer 
over gaan, al kon ik er oud mee worden… Ik ben wel met-

een lid geworden van de toen net opgerichte NVSP. Het 
ACTA (Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amster-
dam) schreef voor; dagelijks een uur kauwgom kauwen 
want mijn speekselklieren deden het nog een beetje en 
hiermee kon ik de restcapaciteit stimuleren. Mijn tandarts 
vraagt wel eens of dat kauwen me niet verveeld maar 
mijn discipline is groot en het helpt me.’

En hoe is het nu?
‘In mijn geval bleek het syndroom van Sjögren slechts een 
van de auto immuunprocessen te zijn waar ik last van heb. 
De auto-immuunprocessen van de maag was er al, maar 
inmiddels heb ik ook de ziekte van Hashimoto waardoor 
mijn schildklier niet meer werkt en samenhangend met de 
Sjögren heb ik ook al bijna twintig jaar last van tubulaire 
acidose waardoor mijn urine niet meer geconcentreerd 
kan worden. Ik plas zo’n vier liter per dag en dat betekent 
dat ik minimaal deze hoeveelheid moet drinken op een 
dag en dus heel erg vaak naar het toilet moet. Echt, ik ken 
alle openbare toiletten in de wijde omgeving!’ De nierpro-
blemen brengen ook dieetvoorschriften met zich mee en 
samen met de schildklierproblemen een strikte medicatie 
inname. En het lot bracht ook nog borstkanker voor Vero-
nique waar ze volledig van is genezen, maar wel met een 
hartbeschadiging als gevolg van de bestraling.

Waar krijg je energie van?
‘Bovenal van de kleinkinderen, we passen vaak op en ze 
weten heel goed dat oma niet gezond is en erg moe kan 
zijn maar ik geniet enorm van hun spontaniteit.’ Getuige 
de vele tekeningen in de gang en het toilet zijn ze hier 
heel graag en vinden ze oma heel erg lief. Samen met 
haar man Hans heeft ze een samengesteld gezin met in 
totaal zes kinderen en dertien kleinkinderen de meeste op 
korte reisafstand. Daarnaast is ze ook graag bezig in de 
tuin, leest ze veel en kan ze gelukkig goed uitrusten. Geen 
energie verliezen, ook een optie!

��

Tegen de wens van Mayte voor oma kan geen dokter op!
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Veronique verteld ook dat het haar heel veel energie  
koste om over haar ziekte te praten en ze heeft dit strikt 
beperkt gehouden tot behandelend artsen en naaste fami-
lie en vrienden. Ze heeft na de diagnose van een visagiste 
een make-up techniek geleerd en er altijd voor gezorgd 
dat ze er beter uit zag dan ze zich voelde, dat werkte voor 
haar stukken beter dan steeds te moeten uitleggen waar-
om ze er zo moe uitzag. Op haar werk heeft ze ook nooit 
laten weten dat ze ziek was, behoudens de periode dat ze 
borstkanker kreeg.
Het helpt Veronique om een medisch dagboek bij te 
houden waar ze dagelijks opschrijft hoe ze zich voelt en 
welke klachten ze ervaart, maar wat ze daarna ook weer 
weg kan leggen. Dan weet je alles voor als je bij de dokter 
komt maar hoef je er niet mee in je hoofd rond te lopen. 
Het geeft inzicht en het laat je op tijd naar de dokter 
gaan.
Goed zorgen voor zichzelf doet Veronique ook door mid-
del van vakanties die altijd ruim worden gepland want 
één reisdag vraagt zeker om twee à drie dagen hersteltijd 
voor er wat ondernomen kan worden. Fietsen doet ze heel 
graag want naar buiten gaan is gezond maar nu wel al 
jaren met een e-bike. Er kwam een robotstofzuiger voor 
de woonkamer, een bank die men volledig uit kan klappen 
tot een ligplek en een schoonmaakhulp op afroep. ‘Voor-
heen had ik een hulp die elke week kwam en dan voelde 
ik me ziek en dan had ik er eigenlijk last van dat ze kwam. 
Begrijp me goed ik ben heel dankbaar voor alle hulp die 
ik heb gehad maar nu heb ik iemand die alleen komt als ik 
me er zelf goed genoeg voor voel, een afspraak die veel 
beter bij mijn chronische kwalen past.’

Dat van die topsport hoe zit dat?
‘Als afsluiting van de borstkankerperiode ben ik op een 

herstelvakantie geweest naar Turkije die begeleid werd 
door (ex)topsporters en toen ik vertelde dat ik niet elke 
ochtend in staat was de volle vijf kilometer te wandelen 
die op het programma stond vergeleek een van de bege-
leiders mijn fysieke situatie met die van een topsporter. 
Altijd inspanning van je lichaam vragen ondanks pijn of 
vermoeidheid, daar krijgen wij patiënten geen medaille 
voor maar… wel een week waarin je je net wat beter 
voelt.’
‘Hans en ik zwemmen samen elke zondag, een klein uur 
baantjes trekken, voor mijn bijholten ga ik daarna in een 
stoombad en voor mijn botten naar een zonnetuin met 
lampen die de botten versterken, vooral in de winter als 
er weinig zon is. Een half jaar deed ik het niet, waardoor 
mijn klachten toenamen. Het verschil was erg groot, ik 
voel me een stuk beter nu ik het weer doe.’

Ten slotte
Veronique heeft balans gevonden in het hanteren van een 
lichaam dat wel heel veel inspanning van haar vraagt. Il-
lustratief ligt er op tafel niet alleen een medicijnwekker 
en een pillendoos maar ook een stapel reisgidsen over 
Athene want daar gaat de volgende reis naar toe. Als 
tijdelijk observator, waarvoor mijn hartelijke dank!, kan ik 
volledig onderschrijven dat het klopt wat Veronique zegt; 
‘Ik ben een gelukkig mens en heb het naar mijn zin in het 
leven.’

Nina Müller

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. 

Ik leef zo

��

Het is heerlijk in de tuin



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/
sjögreninhetdagelijkseleve

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.  

Tips over eten
-  Eet kleinere porties en gebruik een kleiner bord. 

In plaats van drie keer per dag veel te eten, is het 
beter om zes keer per dag kleine beetjes te nemen 
en drink veel water.

-  Ik ben gestopt met het eten van suiker en 
koolhydraten. Daardoor ben ik 15 kilo afgevallen 
en kreeg veel meer energie om te bewegen! Met 
voeding kan je winst behalen! En… suiker stoppen 
ze echt overal in. Dus niets meer uit pakjes en 
zakjes, maar alles zelf vers maken.

-  Misschien eet je de verkeerde dingen of wellicht een 
diëtist bezoeken? 

Dit kwam voorbij op Facebook
-  Hebben jullie ook van die momenten dat je moeheid 

gewoon even het beste van je overneemt?
-  Chronisch ziek zijn en sociale contacten onderhou-

den gaan niet altijd goed samen. De paar vrienden 
die ik nog heb wil ik in ere houden. Hoe ga jij daar 
mee om?

-  Op de vraag ‘wat is eigenlijk de zin van een officiële 
diagnose syndroom van Sjögren’ kwamen de vol-
gende reacties: begrip van je omgeving, dat het een 
naam heeft en vergoeding fysio uit de basisverzeke-
ring. 

-  Vroeger was ik heel sportief en vraag me af of dit in 
de toekomst nog mogelijk is. Ik ga dit met de reu-
matoloog bespreken en trek me op aan Venus Wil-
liams. Doen jullie nog aan sport en in welke vorm/
intensiteit?

-  Zijn jullie ook bij gebrek aan beweging aangeko-
men? Ik heb echt problemen met bewegen en veel 
klachten bij minimale inspanning. Pijnlijke voeten, 
heupen enz. Ik ben sinds 2012 zo’n kleine 20 kilo 
aangekomen en krijg het er niet af. Aan mijn voe-
ding ligt het zeker niet.

Er gebeurt veel

��

Het is heerlijk in de tuin
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Weg met die  
vermoeidheid? 

In twee eerdere artikelen werden de volgende beïnvloedende factoren 

van moeheid besproken: ernstig overgewicht, ziekteactiviteit, hormonen, 

slaap en slaap-waak ritme. Dit laatste artikel gaat over lichaamsbeweging, 

emoties en negatieve gedachten.

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 voor zichzelf ontdekken welke factoren de eigen 
moeheid beïnvloeden. In tabel 1 staan zes factoren weer-
gegeven die moeheid kunnen beïnvloeden. Lichaamsbe-
weging, emoties en negatieve gedachten hebben bij som-
mige mensen een behoorlijke invloed op de moeheid.

 

Lichaamsbeweging
Hoe tegenstrijdig het ook mag klinken, beweging helpt 
om moeheid te verminderen. Ook leidt het tot verbetering 
van het functioneren, de gezondheid en de stemming. 
Veel mensen hebben baat bij programma’s die zijn gericht 
op een geleidelijke opbouw van beweging of ‘low fitness-
training’. In deze programma’s wordt gestart met een 
niveau van bewegen dat iemand makkelijk aankan en is er 
sprake van geleidelijke opbouw. Fysiotherapeuten bieden 
deze programma’s aan en begeleiden ze. Wetenschap-
pelijk onderzoek heeft bewezen dat bewegingstherapie 

Is het mogelijk om in veertig minuten 

te leren hoe een probleem aangepakt 

kan worden dat misschien al wel vijf, 

tien of twintig jaar bestaat? Dat lijkt 

een onmogelijke opgave als het om 

chronische moeheid gaat. Toch heb-

ben de wetenschap en klinische prak-

tijk wel wat te bieden. Bijna honderd 

mensen waren nieuwsgierig naar de 

mogelijkheden. Ze bezochten een 

workshop waarin handreikingen wer-

den geboden voor de aanpak van moe-

heid. De reden om deze workshop te 

geven, lag in goede resultaten van een 

behandeling van ernstige moeheid. 

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 onderdelen 
hangen. Als één onderdeel beweegt, dan gaat de rest ook 
bewegen. Elk onderdeel van het speelgoedmobiel beïn-
vloedt elk ander onderdeel. Iedere kindermobiel is anders. 
Bij de ene mobiel wordt de beweging vooral bepaald door 
één zwaar onderdeel, terwijl bij andere mobielen veel 

Moeheid aanpakken: lichaamsbeweging, 
emoties en negatieve gedachten 

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).
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zorgt voor vermindering van chronische moeheid. Toch is 
jaren later bij sommigen het bewegen weer tot een nul-
punt gedaald. Het is daarom belangrijk om te weten hoe 
het bewegen langer volgehouden kan worden. In tabel 2 
staan zes tips om het bewegen vol te houden.

Emoties
Bij sommige mensen spelen emoties een rol bij het voort-
bestaan van moeheid. Bijvoorbeeld angst voor letsel kan 
mensen ervan weerhouden om te bewegen. Angst en zor-
gen kunnen mensen ook uit hun slaap houden. Sommige 
mensen voelen zich somber, hebben weinig zin om nog iets 
te ondernemen en hebben minder interesse in wat er om 
hen heen gebeurt dan vroeger. Het kan zijn dat dit voorte-
kenen zijn van een depressie of dat er misschien al sprake 
is van depressie. Als er sprake is van angst of depressie, 
dan is het goed om hulp te zoeken via de huisarts. Die kan 
bijvoorbeeld helpen bij de verwijzing naar een psycholoog. 
 
Negatieve gedachten
Bij sommige mensen is er sprake van overheersende ne-
gatieve gedachten zoals: ik heb altijd pech; niets helpt 
tegen moeheid; wat ik ook probeer, ik word er alleen maar 
slechter van; en ik moet dit doen (in plaats van ik wil dit 
doen). Het hebben van ernstige negatieve gedachten, 
wordt ook wel ‘catastroferen’ genoemd. Dat is een ex-
treem negatieve houding ten aanzien van feitelijke of te 
verwachten moeheid. 

Tabel 2. Tips om het bewegen vol te houden

1. Stop op tijd. Ga niet door met bewegen totdat 
je ontzettend moe bent, maar bouw de beweging 
geleidelijk op volgens een schema. Als je stopt 
met bewegen terwijl het nog leuk is, dan heb je 
volgende keer ook weer zin om te bewegen. 

2. Kies zelf. Denk goed na over wat je echt zelf 
wilt. Als je iets kiest wat je zelf wilt doen dan zal 
je die activiteit eerder blijven uitvoeren. Misschien 
vind je het belangrijk dat je zelf nog boodschap-
pen kunt doen of de kinderen naar school kunt 
brengen. Dat zou kunnen betekenen dat fietsen of 
wandelen de beste bewegingsactiviteit is. 

3. Zorg dat je het kunt. Zorg dat je de bewegings-
activiteit goed kunt. Dansen houd je beter vol als 
je hebt geleerd hoe het moet. En als je in een fit-
nesscentrum wilt sporten, dan is het handig om te 
weten hoe de apparaten werken. Deskundigen kun-
nen je helpen. Als je er moeite mee hebt om iets 
uit een kastje boven je hoofd te pakken, herhaal 
dan de beweging een paar keer totdat het makke-
lijker gaat. Tenslotte helpt het als je de lat niet te 
hoog legt. Als je wel vijf kilometer kunt fietsen en 
niet tien kilometer, dan is het beter om vijf kilome-
ter te fietsen. Lukt het niet met een gewone fiets, 
dan kan het misschien wel met een elektrische 
fiets. 

4. Beweeg samen. Samen met anderen bewegen 
is gezellig. De ander kan je steunen en aanmoedi-
gen als het even wat moeilijker gaat. Op internet 
staat een filmpje van ouderen die samen een hip-
hop danscursus volgden. Ze hadden veel lol bij het 
bewegen en met het herhalen van kreten die bij 
hip-hop horen. De andere mensen maakten het be-
wegen tot een gezellige activiteit.

5. Wat en wanneer. Maak duidelijke afspraken 
over de bewegingsactiviteit: wanneer, waar, met 
wie en hoe lang… ‘Ik ga iedere maandag om half 
tien met een buurvrouw wandelen, iedere woens-
dag om tien uur naar een gymklasje en iedere vrij-
dag na het ontbijt op de fiets naar de markt.’ Deze 
concrete voornemens helpen beter dan algemene 
voornemens, zoals ‘ik wil wat meer gaan bewegen’.

6. Geniet. De allerbelangrijkste tip is om een pret-
tige bewegingsactiviteit te kiezen. Ik ken iemand 
met een chronische aandoening, die gepassio-
neerd raakte door fotograferen. Om mooie natuur-
foto’s te kunnen maken moest ze soms hele stuk-
ken lopen. Dankzij haar fotografiehobby ging ze 
steeds meer bewegen. Deze bewegingsactiviteit 
houdt ze nog steeds vol, want het geeft haar veel 
plezier. 

Figuur 1. Wat ziet u als u naar de foto kijkt? 
Uw eerste reactie zal zijn dat de mensen rechts 
groter zijn dan de mensen links, maar u weet waar-
schijnlijk meteen dat dit een misleiding is. Feitelijk is 
de kamer misvormd. De tegels rechts zijn kleiner dan 
de tegels links, het plafond is rechts lager, de achter-
muur rechts staat dichterbij en de tegels en vakken 
waarin de jongens zitten zijn niet vierkant of recht-
hoekig maar hebben de vorm van een parallellogram. 
Als we in het midden van de kamer door een gat kij-
ken, dan zien we echter grote mensen rechts en klein 
mensen links; ook al weten we dat ze even groot zijn. 
Ons brein is zo gewend om naar vierkante en recht-
hoekige kamers te kijken, dat we het moeilijk anders 
kunnen zien; zelfs als we weten dat het niet klopt.
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Catastroferen wordt gekenmerkt door 
• constant piekeren 
•  gevoelens van hulpeloosheid en 
•  uitvergroten. Met uitvergroten wordt bedoeld dat de 

moeheid en andere problemen nog ernstiger worden ge-
presenteerd dan ze al zijn. 

Negatieve gedachten zijn vaak automatisch en moeilijk 
af te leren. Kijk bijvoorbeeld naar figuur 1. Zelfs als je 
weet hoe je wordt misleid, dan is het nog moeilijk om iets 
anders te bekijken. Zo ook met negatieve gedachten. Je 
weet dat het nutteloos is om zo te denken en dat het ei-
genlijk niet zou moeten, maar de gedachten komen toch 
steeds op. Negatieve gedachten worden ook wel niet-
helpende gedachten genoemd. 

In cognitieve therapie leer je om niet-helpende en hel-
pende gedachten te onderscheiden. Deze kennis gebruik 
je om je leven een andere wending te geven. Het woord 
‘cognitief’ verwijst naar gedachten. Vaak is therapie niet 
alleen gericht op gedachten, maar ook op gedrag dat 
helpt om bijvoorbeeld hulpeloosheid, angst of somber-
heid te overwinnen. Dat wordt dan ‘cognitieve gedrags-
therapie’ genoemd en het wordt meestal gegeven door 
psychologen. 

Misschien helpen ook nieuwe therapieën zoals ACT tegen 
negatieve gedachten. De A staat voor accepteren, de C 
voor ‘zich willen inzetten om te veranderen’ (commitment) 
en de T voor therapie. Binnen ACT leer je om niet-helpen-
de gedachten los te laten in plaats van er zinloos tegen te 
vechten. Ook leer je om je leven zinvoller in te richten. 

Leefstijl
Lichaamsbeweging of emoties en negatieve gedachten 
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). Belang-
rijk 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 veranderen, maar het is 
de moeite waard om het te proberen. Als het niet lukt om 
zonder hulp in beweging te komen, zoek dan hulp bij een 
fysiotherapeut. Als het niet lukt om negatieve emoties en 
gedachten te overwinnen, zoek dan via de huisarts hulp 
van een psycholoog. Niemand hoeft zich te schamen om 
hulp te vragen bij het werken aan vermindering van de 
moeheid en verbetering van de kwaliteit van leven. 

Rinie Geenen en Charlotte Dewsaran-van der Ven

Workshop LCID
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 Medische toepassing 
van contactlenzen

comfortabel & veilig

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

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

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

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

advertentie
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Tranen van een ander…
Eind februari zijn twee leden van de redactie op bezoek geweest bij Sanquin 

Bloedbank. Er zijn namelijk vergevorderde ontwikkelingen om tranen te maken 

van het serum van donors.

Naar aanleiding van een artikel in een medisch ge-
relateerde bijlage van de ochtendkrant is er een 
mailwisseling ontstaan tussen de redactie van ‘n 
Ogenblikje en de afdeling Product en Proces Ontwik-
keling van Sanquin Bloedbank. De uitnodiging om over 
serumoogdruppels te praten in het indrukwekkende 
pand van Sanquin hebben we graag aangenomen. In 
gesprek met Dirk de Korte en Christie Vermeulen 
werd ons duidelijk dat er al een enorm traject is afge-
legd om serumoogdruppels te ontwikkelen.

Al langere tijd worden oogdruppels gemaakt uit serum 
voor patiënten met ernstige droge ogen. Tot nu toe ge-
beurde dit altijd uit het serum van het eigen bloed van de 
patiënt. Dit betekent dat je als patiënt die serumoogdrup-
pels nodig heeft, altijd eerst zelf bloed moet afgeven. Ver-
volgens wordt in een ziekenhuislaboratorium per patiënt 
oogdruppels uit het serum gemaakt. Een tijdrovende pro-
cedure en bovendien belastend voor de patiënt, zeker als 
deze al wat ouder is, last heeft van een laag HB-gehalte 
of moeilijk te prikken is. Dat bracht onderzoekers op het 
idee om te kijken naar de mogelijkheid serumoogdruppels 
te maken uit donorbloed.

Op het moment van schrijven wordt een eerste vergelij-
kend onderzoek (AVAnS - Allogeneic versus autologous 
serum eyedrops) uitgevoerd in Nijmegen. Hierbij wordt 
het gebruik van serum oogdruppels gemaakt uit het ei-
gen bloed en serumoogdruppels gemaakt uit donorbloed 
vergeleken. Een tweede onderzoek waar vijf ziekenhuizen 
aan mee zullen werken staat op het punt van beginnen. 
Hierbij zullen twee verschillende toedieningssystemen 
worden vergeleken. De verwachting is dat er uiteindelijk 
een goed product uit zal komen voor mensen die meer 
nodig hebben dan een ‘gewone’ oogdruppel. Serumoog-

druppels zullen enkel op recept van een oogarts voorge-
schreven kunnen worden!

Tijdens het gesprek werd ons duidelijk dat er veel te ne-
men hindernissen zijn in het uiteindelijk maken van dit 
product. Het serum moet bijvoorbeeld bewaard worden in 
de vriezer. Dat betekent dat je wel moet weten wat voor 
vriezer een patiënt thuis heeft.

Al het gedoneerde bloed wordt getest op vijf infectieziek-
ten, die via bloed overdraagbaar zijn. De infectieziekten 
waar het bloed op getest wordt, zijn: HIV, hepatitis B, he-
patitis C, hepatitis E, en syfilis. Daarnaast wordt het bloed 
van nieuwe donors ook op HTLV-I/II, een in Nederland 
zeldzaam virus dat tot leukemie kan leiden, getest. Verder 
is het zo dat door de gevoeligheid van ogen voor bijvoor-
beeld herpesvirussen de donors extra controles moeten 
ondergaan.

In een volgend nummer besteden we uitgebreid aandacht 
aan ogen, extreem droge ogen, verminderde productie 
van traanvocht en alles wat daarbij komt kijken. We ko-
men ook terug op de toekomstige kans op ‘tranen van een 
ander’ naar aanleiding van het onderzoek naar de seru-
moogdruppels.

Nina Müller

In een aantal ziekenhuizen worden al serumoogdruppels 
uit het eigen bloed gemaakt, maar waar precies, daar 
heeft de redactie geen zicht op.

Sanquin verzorgt op non-profit basis de 
bloedvoorziening van Nederland en bevordert de 
transfusiegeneeskunde.

Bij een normale bloeddonatie loopt het gedoneerde 
bloed in een zak met antistollingsmiddel. Als je dat 
antistollingsmiddel weglaat, gaat het bloed dus 
stollen. Het mooie is dan dat de bloedplaatjes allerlei 
groeifactoren uitscheiden. Die komen terecht in de 
vloeistof die overblijft na het stollen en die vloeistof 
is serum.

OPROEP
Voor het thema 'ogen' willen we graag het verhaal 
vertellen van lezers. Als u al ervaring heeft met het 
gebruik van serumoogdruppels dan komen we graag 
in contact met u voor een interview. We zien uw reac-
tie graag tegemoet via een mail aan: eindredacteur@
nvsp.nl

Wetenschappelijk onderzoek
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Dit product is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. 

   Neemt u dagelijks één of meer geneesmiddelen?

   Heeft u kloven in uw mondhoeken?

   Heeft u behoefte om constant te drinken?

   Wordt u ‘s nachts wakker van een droge mond?

   Heeft u problemen om voedsel door te slikken?

   Heeft u last van een slechte adem?

GUM® HYDRAL® werkt direct en langdurig. Het helpt u om 
comfortabel dag en nacht door te komen. De producten zijn 
zacht voor de droge en pijnlijke mond.

verkrijgbaar 
bij apotheek 

en Etos

HYDRAL®

Een droge mond, 
dat hoeft echt niet meer!
Gebruik GUM® Hydral® 
als oplossing.

Herkent u zich in bovenstaande situaties dan is de kans groot 
dat u last heeft van een droge mond. 

OCI Adver NVSP GUM Hydral mei 2018.indd   1 27-3-2018   16:20:27

advertentie
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Joop Volkers licht he
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Fotocollage

De vergadering is begonnen

Uitleg over mooi gehaakte kapjes

Openluchtmuseum
De gids laat ons nostalgische plaatjes zien

Ad wordt benoemd tot Lid van verdienste en krijgt de zilveren speld 

Annemiek en Johan wijzen de weg

ALV en Vrijwilligersdag 



30 126‘n Ogenblikje

Vakantie… Leed of Lol?

Nieuws van de coaches 

Column Pia

 Annelies Sylvia Margreet Crissan Mariëtte Pia

‘Ben jij nog nooit op Bali geweest?’ Ze kijkt erbij alsof 
ze een olifant de Mount Everest ziet beklimmen. ‘Heb 
je enig idee wat je mist? Het is daar zo prachtig. Waan-
zinnige zonsondergangen, prachtige tempels, tropische 
stranden met wit zand en… er is altijd wel een ceremo-
nie aan de gang. En zulke gastvrije mensen. Meid, je 
moet er heen hoor.’ 

Ik denk even na en vraag dan: ‘Zeg, ben jij wel eens op 
Terschelling geweest?’ Op haar ‘nee, nog nooit’, zie ik 
diezelfde olifant diezelfde berg beklimmen.
‘Meen je niet’, roep ik met grote verbazing. ‘Kind wat 
erg! Heb je enig idee hoe mooi het daar is?
Dan heb je dus ook nog nooit bij strandtent ‘de Wad-
loper’ een beetje stil over het wad zitten staren onder 
het genot van een koud wit wijntje en een bitterbal? 
Cultuurbarbaar die je bent. En wat dacht je van de flora 
en fauna daar. Ik ben regelmatig bijna van mijn fiets 
gevallen door zoveel schoonheid. De stranden zijn ge-
weldig. Soms hadden wij het strand voor onszelf. Hoe 
lekker is dat? Over ceremonie gesproken ’wist je dat 
Terschelling een heuse ‘Willemdag’ kent? Eens per jaar 
is er een speciale dag voor alle mannen op Terschelling 
die Willem heten. Daar heb je niet van terug hè?…’

Een passende vakantie
Waar dit verhaal om draait is dat een vakantiebestem-
ming moet passen bij een persoonlijkheid en in ons ge-
val een ‘ingewikkeld’ lijf. Ik moet er persoonlijk niet aan 
denken om een aantal weken in het vochtige klimaat 
van Bali te verblijven. De reis er naartoe zou mij al de 
das om doen. Genieten van vakantie kun je overal. Op de 
camping in Lutjebroek, in een appartement aan zee, op 
je eigen balkon of in je postzegeltuintje, in het park om 
de hoek, op Bali of op een Waddeneiland. Het gaat erom 
dat je geniet. En als je besluit om lekker niet te gaan is 
dat ook oké!

Soms wordt de voorpret voorafgaand aan de vakantie 
in de kiem gesmoord door angst. Angst voor het onbe-
kende. Onrust over alle ‘stel je voor dat’s’. Lol verandert 
dan snel in leed en dat is nou net niet de bedoeling als 
je toe bent aan rust en ontspanning. In dit geval zijn het 
gedachten die mensen ervan kunnen weerhouden een 
heerlijke vakantie te hebben. Niet zo gek als je bedenkt 
dat op vakantie gaan met een chronische ziekte best 
een uitdaging kan zijn. Tegelijkertijd is het zo jammer 
om de angst te laten winnen. 

Aankondiging start ReumaUitgedaagd in Delft
In september 2018 start er een Reuma uitgedaagd zelfmanagementtraining in Rijswijk.

DATA:  zaterdagen 22 en 29 september en 13 oktober.
De training wordt gegeven door Pia Harrevelt en Maike Bakker van Reuma Uitgedaagd.

Alvast meer info of inschrijven?  Mail:  piaharrevelt@planet.nl of bel 06 53666091
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Tips van Pia 
voortkomend uit 
ervaring
 1.    Boek een vakantie met je hart en 

in overleg met je lijf. (Gevoel en 
verstand).

 2.  Vakantie is geen statussymbool. 
Als jij geen apen wilt voeren op 
Borneo, maar wel schapen op 
Texel, moet je dat laatste vooral 
doen.

 3.  Houdt rekening met de wensen 
van je eventuele gezin, maar denk 
ook aan die van jou. Jij blij, zij blij!

 4.  Wees bij verre reizen goed op 
de hoogte van de medische 
voorzieningen daar. Zorg voor 
voldoende medicatie en heb 
een beetje vertrouwen dat het 
goedkomt. Die kans is namelijk 
velen malen groter dan dat er iets 
helemaal misgaat. 

 5.  Boek een vakantie waar je hart 
een sprongetje van maakt en 
niet een die jou hartkloppingen 
bezorgt.

 6.  Calculeer een rustdag in de dag 
na aankomst op je bestemming.

 7.  Stel je verwachtingen bij. Kleine 
dingetjes kunnen misgaan. 
That’s life. Moet de vakantie heel 
uitdagend zijn of mag het ook een 
wat meer realistisch gebeuren zijn 
gezien je beperking? Je hoeft die 
Mount Everest niet op hè? Stukkie 
wandelen of fietsen is gek zat.

 8.  Lekker eten, lekker drinken!!
 9.  Als je de kans krijgt pak dan wel 

een zonsondergang mee. Al is het 
maar voor foto.

 10.  Zorg voor een comfortabele 
slaapplek. Kramperen op een 
matje heeft wat mij betreft geen 
toegevoegde waarde.

Ik wens jullie, ook namens de collega 
coaches, een heerlijke zomer. Waar 
je ook bent. Wat je ook doet. Heb het 
leuk en GENIET!

Lieve groet,
Pia

Annelies:

Ik ga op vakantie en neem 
mee…
-  Mezelf en natuurlijk meneer Sjögren. Soms zit hij uitgerust naast 

me, soms zit hij boven op mijn nek en ben ik bang dat ik helemaal 
niet zal kunnen relaxen met hem op mijn schouders. Gelukkig valt 
dat laatste vaak mee, maar voor de zekerheid neem ik mee:

-  Alle oogdruppeltje en zalfjes en extra antibiotica voor ‘als ik iets 
ergs krijg aan mijn oog’.

-  Alle oor- en neusdruppeltjes, voor ‘gewoon’ onderhoud én voor het 
geval dat er weer een ontsteking aankomt.

-  Alle keeldrankjes en snoepjes om speeksel op gang te houden en 
voor de nacht een mondgel.

- Eigen aparte tandpasta en fluorspoeling.
-  Paracetamol en extra antibiotica ‘voor als er weer een vreemdsoor-

tige bacterie opduikt, die niemand anders krijgt, behalve ik met mijn 
bevattelijkheid voor infecties’.

-  Zit alles in kleine flesjes? Er is al zoveel weggegooid van mij op 
Schiphol.

-  Pilletjes voor andere kwalen.

Kortom ik neem een halve apotheek mee, maar beter mee dan om 
verlegen.

Vroeger was 
alles anders…
Soms verlang ik naar ‘vroeger’. Ik hoefde alleen mijn tanden te 
poetsen en ik dook mijn bed in. Nu voel ik me net de volgende 
spotprent: Een mooie oudere dame ‘ziet er goed uit voor haar 
leeftijd’, komt thuis en maakt zich klaar voor de nacht. Eerst 
de oog- en oorapparaten uit. Ze krimpt wat in elkaar. Dan de 
sjaal af, waardoor de littekens van de facelift bedekt worden. 
Ondersteunende onderkleding uit en de make up eraf. Er kruipt 
een klein gerimpeld en verfrommeld vrouwelijk wezen in bed.  
Maar niet getreurd, ik overleef steeds en ga genieten van mijn 
vakantie!!

Volgende keer in  nieuws van de coaches:

• Column
• Wist je dat…
• Mijn ervaring is…
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Van alles en nog wat

Van de (ex-)penningmeester a.i. 
Dit is voor mij de laatste gelegenheid 
om mij als penningmeester tot jullie 
te richten. Op de eerste plaats ben 
ik erg blij dat het bestuur voor mijn 
functie een uiterst bekwame opvolger 
heeft gevonden in de persoon van 
Fred de Lege. Tijdens de laatste ALV 
is hij officieel als penningmeester be-
noemd.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat 
zijn taak niet gemakkelijk zal zijn nu 
de financiële reserves volgend jaar 
dreigen te verdampen. Hij zal met het 
bestuur moeten gaan zoeken naar die 
kerntaken van de NVSP waarvoor mo-
gelijk een extra subsidie kan worden 
verkregen en hij zal kritisch dienen 
na te gaan op welke kosten mogelijk 
verder bespaard kan worden.    

Ook voor jullie als leden zie ik een 
taak weggelegd om de financiële  
positie van de NVSP minder ver-
liesgevend te laten blijven. Hoewel 
een algemene contributieverhoging 
wellicht zal leiden tot ledenverlies, 
acht ik het bespreekbaar dat de meer 
draagkrachtige leden jaarlijks een  
extraatje aan de NVSP zouden kun-
nen bijdragen. Een extraatje van  

€ 5,00 door de helft van onze leden 
zou al extra inkomsten van circa  
€ 5.000,00 kunnen opleveren.

Bij een eerdere gelegenheid heb ik al 
eens gewezen op de mogelijkheid van 
een periodieke gift, waarbij de schen-
ker vijf jaar lang tenminste € 50,00 
per jaar schenkt aan de vereniging. 
Zo’n gift is zonder drempel fiscaal 
aftrekbaar bij uw jaarlijkse aangifte 
inkomstenbelasting. Wat ook kan, is, 
dat jullie ter gelegenheid van een ver-
jaardag of jubileum jullie gasten als 
cadeau een gift aan de NVSP vragen.
Als jullie hierover meer willen weten, 
dan kun je contact opnemen met  
mijn opvolger, Fred de Lege via  
penningmeester@nvsp.nl.

Als slot wil ik jullie allen oprecht be-
danken voor het vertrouwen dat jullie 
in mij gesteld hebben en voor de pret-
tige samenwerking die ik met velen 
van jullie in al die jaren heb mogen 
ondervinden.

Het ga jullie allen goed; ik wens jullie 
veel gezondheid en voorspoed! 
De NVSP wens ik een mooie toe-
komst!

Ad Bracco Gartner

Nog even het volgende:

Contributie 2018
Inmiddels is de jaarcontributie al van 
uw rekening afgeschreven. 
Mocht u per kwartaal betalen dan 
wordt er rond de volgende data weer 
afgeschreven:
25-07-2018 3e kwartaal
25-10-2018 4e kwartaal

Voor de laatste keer afrekenen. Dag Ad!
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Van alles en nog wat

Doet u mee met Wereld 
Sjögrendag, 23 juli aan-
staande?
Op 23 juli is het weer Wereld Sjögrendag. In de aan-
loop daarheen, willen we in juli op onze besloten 
Facebookpagina dagelijks een Sjögrenpatiënt een ‘ge-
zicht’ geven. Lijkt je dit wel wat? Stuur dan een foto, 
een close-up van je gezicht, plus een kort verhaaltje 
van maximaal 200 woorden over jezelf. Schrijf erbij 
wat je voornaam is, je leeftijd, hoe oud je was toen de 
diagnose gesteld werd, wat je beroep is, wat de drie 
lastigste symptomen zijn waar je mee te maken hebt 
en verder graag een mooie tip naar info@nvsp.nl 

Leestip/liefhebbers?
HEAL ME
Van de bekende Engelse schrijfster Julia Buckley is 
het boek Heal Me verschenen dat beschrijft hoe het 
is om te moeten leven met chronische pijn. Ze be-
spreekt onder meer het feit dat sommige artsen pijn 
bij vrouwen minder serieus nemen dan bij mannen 
én ze belicht traditionele en alternatieve therapieën. 
https://inews.co.uk/culture/heal-julia-buckley-re-
view-elegant-study-chronic-pain/

Ben je geïnteresseerd en wil je het boek lezen en er 
na overleg met mij, een recensie voor ’n Ogenblikje 
over schrijven,  laat het mij weten: eindredacteur@
nvsp.nl. Als je de bon bij mij inlevert, krijg je de kos-
ten voor het boek vergoed. 

Groenlipmossel?
Mijn schoonzus - zelf fibromyalgiepatiënt - stuurde me 
midden vorig jaar een mail over de werking van een mid-
del gemaakt van groenlipmossel. Zij reageerde zelf posi-
tief op het gebruik ervan.

Ik woon op Curacao en zag tot mijn verbazing dat het 
hier te koop is bij  - lach niet - de dierenarts die zich 
specialiseert in homeopathische behandeling van dieren. 
Dat maakte het haalbaar een proef te doen zonder erg 
hoge kosten.

Helaas, de gehoopte verbetering in pijnlijke gewrichten 
bleef uit dus toen het potje leeg was na ruim twee maan-
den stopte ik ermee. Toen pas merkte ik dat gedurende 
de tijd van het gebruik de brain fog aanmerkelijk was 
afgenomen, en dat die, nadat ik gestopt was, onmiddellijk 
terugkwam...

Sindsdien heb ik het experiment twee keer herhaald, met 
hetzelfde resultaat. Brain fog vermindert tijdens het 

gebruik van groenlipmosselextract en komt binnen paar 
dagen terug als ik stop. Het schijnt geen invloed te heb-
ben op vermoeidheid. Zelfs als dit het placebo-effect zou 
zijn, teken ik ervoor!

Ik heb geen flauw idee hoe ik dit zou moeten verklaren, 
ook de huisarts was eigenlijk nogal sceptisch toen ik het 
vertelde. De huisarts is in principe overigens positief 
met betrekking tot alternatieve geneeswijzen. Hij zei wel 
heel duidelijk dat ik geen positieve effecten kon verwach-
ten voor de pijnlijke gewrichten.

Ik vermoed dat dit niet precies is wat de vragensteller 
verwachtte aan info maar misschien toch het uitprobe-
ren waard!

Met vriendelijke groet,
Nora van Woerkens

Vooraankondiging
Ook dit jaar is er weer een Lande-
lijke Contact- en Informatiedag.
Traditiegetrouw op de 1e zaterdag in 
oktober, deze keer 6 oktober 2018 en 
weer in de Reehorst in Ede. Voor het 
hele land goed bereikbaar en al jaren 
een betrouwbare partner.

Het belooft weer een gevarieerd  
programma te worden met als  
één van de hoogtepunten de uit-
reiking van de tweejaarlijkse Sjögren 
Award.

Graag zie ik u dan!

Namens de gehele commissie,  
tot 6 oktober!

Mark Koelewijn, coördinator  

Landelijke Contact- en  
Informatiedag commissie.
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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



126‘n Ogenblikje

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 35

Spreuk

Oplossing woordzoeker

’n Ogenblikje is een uitgave van de Nationale Vereniging Sjögren
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Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40480667.
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AANGESLOTEN BIJ: 
Ieder(in) en Patientenfederatie Nederland
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Voorzitter Annemiek Heemskerk; voorzitter@nvsp.nl
Secretaris Joop Volkers, secretaris@nvsp.nl
Penningmeester Fred de Lege, penningmeester@nvsp.nl 
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LANDELIJK TELEFOONNUMMER VOOR  
LOTGENOTENCONTACT:
09002020030 gratis, naast uw gebruikelijke belkosten. 
Bereikbaar op woensdag t/m vrijdag van 10.0013.00 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. 0346556376
fax 0346554272
email: info@nvsp.nl 
Website: www.nvsp.nl
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Voor mensen met een leeshandicap. 
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DISCLAIMER:
Zonder onze schriftelijke toestemming mag niets uit deze uit
gave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door  
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en/of ingekort. Advertenties in ‘n Ogenblikje houden geen aan
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Oplossing is: Op Gran Canaria!
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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)
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beschermende werking van het 

speeksel na en helpt zo de hele 

mond gezond te houden ]

DE COMPLETE REMEDIE TEGEN DROGE MOND

* Adviesprijs
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 bioXtra Gel Mondspray
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bevochtiging van de droge mond

° Drievoudige enzymwerking

° Onmiddellijke verlichting van

irritaties en/of branderig gevoel
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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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