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Redactioneel

Het is zover, ik leg de laatste hand aan mijn 
laatste ’n Ogenblikje. 
Het is raar, heel vreemd... Elf jaar zijn opeens 
zomaar voorbij. 

Wat is er veel gebeurd in al die jaren. Zowel 
binnen de NVSP als daarbuiten. Aan een be-
schrijving daarvan ga ik maar niet beginnen, 
want dan heb ik alle 44 pagina’s nodig die het 
magazine dit keer telt. 

Jullie kunnen op de volgende pagina’s meer 
lezen over mijn afscheid en over de introductie 
van mijn opvolgster. Ja, u leest het goed: bin-
nen de kortste keren heeft Marijke van der Ven 
zich gemeld: mijn opvolgster. Zij is ruim een 
jaar geleden ingestroomd binnen de redac-
tie en wordt nu dus eindredacteur. Dit is iets 
waarop ik gehoopt had, een opvolgster vinden 
zonder gedoe zoals oproepen op Facebook of 
in het  
’n Ogenblikje. 
Na een goed gesprek zagen we het allebei 
helemaal zitten. Marijke kijkt nu met ons mee, 
kijkt hoe wij het hele proces aanpakken: hoe 
bepaal ik wat er in het blad  komt, wie kijkt de 
kopij na, wat doe ik er vervolgens mee en wat 
doen we allemaal met de drukproeven. 

En nu zit het er bijna op. Morgen om uiterlijk 
17.00 uur ga ik akkoord drukproef geven.
Dat doe ik bij Len Flik-Boerwinkel. Zij is al die 
jaren onze vormgeefster geweest. Zij werkt bij 
FIZZ digital agency te Meppel. Sinds ons jubi-
leumnummer ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan, werken we al samen. Joyce en ik gin-
gen jaarlijks een keer naar Meppel om door te 
spreken hoe alles ging. Christian Soer, operati-
oneel directeur van FIZZ was daar dan ook bij 
aanwezig. We bekeken wat we anders zouden 
willen, bespraken tips en trucs - altijd op een 
prettige manier en altijd zeer nuttig!

Ik wil dan ook Len heel hartelijk danken voor 
de goede samenwerking en het geduld dat 
ze met deze eindredacteur heeft gehad. Met 

mensen samenwerken die niet altijd van hun 
gezondheid op aan kunnen, vraagt iets speci-
aals. En dat heb jij, Len! 
Ook Christian bedank ik: we wisten elkaar te 
vinden als het nodig was. 
Ik verwacht niet anders dan dat Marijke dit 
met jullie kan voortzetten.

Om maar even verder te gaan met bedanken: 
ik bedank het bestuur, de vrijwilligers en zeker 
ook, jullie, de lezers voor al het vertrouwen. 
Zoals op de volgende pagina te lezen is, stapte 
ik hier in zonder enige ervaring. Gelukkig was 
daar Loes Gouweloos, die mij geweldig op 
gang geholpen heeft en al deze jaren ook mijn 
redactioneel gecorrigeerd heeft. Zo fijn, Loes!

En dan natuurlijk Joyce, die tijdens de be-
stuurscrisis in 2007 het magazine gemaakt 
heeft. Joyce zat en zit al die jaren al in de re-
dactie. Langzamerhand zijn wij meer en meer 
gaan samenwerken. Ook hebben we diverse 
cursussen gevolgd. Hierdoor heeft zij mij een 
aantal keren kunnen vervangen: toen ik we-
gens gezondheidsproblemen een stapje terug 
moest doen, en na het overlijden van mijn 
man. En tot op de dag van vandaag denkt ze 
mee en ziet zij, als ik de stukken al tig keren 
heb gezien, nog net weer wat dingen die ik 
over het hoofd heb gezien. Joyce, uit de grond 
van mijn hart: bedankt! 
Gelukkig blijft, zoals later in dit nummer blijkt, 
de nauwe samenwerking tussen Joyce en mij 
bestaan.

Het is heerlijk om met een goed gevoel af-
scheid te kunnen nemen. Het magazine heeft 
zich ontwikkeld en zal zich blijven ontwikkelen, 
daar kunt u van op aan.
Ik weet daarom zeker dat u zult blíjven genie-
ten van ons blad.

Beste lezers: dank u voor uw vertrouwen, en 
het ga u goed!

Mascha Oosterbaan

Bedankt!
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Interview 

Elf jaar eindredacteur:  
  Mascha Oosterbaan  
blikt terug

uit, of ik denk alweer aan onderwerpen voor het volgende. 
Ook is het zo dat je als eindredacteur elke keer weer te 
maken hebt met deadlines, en ook dat is een bron van 
stress. 

Aan de andere kant is het heel leuk werk: je werkt aan een 
concreet product, elk kwartaal heb ik weer iets tastbaars 
in handen, dat geeft veel voldoening En tijdens bijeen-
komsten zoals de landelijke contactdag komen er altijd 
wel wat lezers op me af die blij zijn met het OG. Dat is fijn, 
evenals trouwens het contact met de overige redactiele-
den. Recent zijn daar weer een paar leuke, enthousiaste 
mensen bij gekomen.

Nadat ik het met het bestuur had overlegd, heb ik het in 
de redactievergadering van juli aan de leden van 
de redactie verteld over mijn voornemen om te stoppen. 
Na elf jaar is het nu tijd voor iemand anders, en voor mij 
is het tijd voor íets anders. Ik kan me nu nóg beter toe-
leggen op het medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dat 
vind ik heel belangrijk: uiteindelijk willen we allemaal dat 
de oorzaak van onze ziekte wordt gevonden, en daarmee 
hopelijk ook een goede behandeling. 
In de afgelopen jaren heb ik veel tijd en energie geïnves-
teerd in contacten met artsen en onderzoekers, en daar 
wil ik nu met nóg meer inzet aan verder werken.”

Waarom het OG?
Wat is volgens Mascha de belangrijkste functie van het 
OG? 
“Dat zijn er meerdere. Voorop staat voor mij de informa-
tie aan de leden over allerlei ontwikkelingen, bestuurs-
zaken, wetenschappelijk onderzoek en (regionale) bijeen-
komsten. Maar ook het lotgenotencontact is belangrijk, 
via lezersoproepen en de column van Roelie.

Het is 2007. Ik ben acht jaar redactielid van ‘n Ogenblikje.
De eindredacteur kondigt vrij plotseling zijn vertrek aan.
Lichte paniek - want er is geen opvolger... De voorkeur 
gaat namelijk uit naar iemand die tevens lid is van het be-
stuur van de NVSP. Maar geen van hen heeft ervaring met 
het maken van een blad. Dus wat nu?
Na wat verkennende gesprekken laat een van de be-
stuursleden weten het, ondanks gebrek aan ervaring, te 
willen proberen. 
Dat ene, moedige, bestuurslid is Mascha Oosterbaan. 
Ze stelt echter wel één voorwaarde: als meest ervaren 
redactielid moet ik haar goed inwerken, en wij moeten sá-
men het eerstvolgende OG maken. 
En zo komt het dat Mascha en ik in het voorjaar van 2007 
een aantal middagen eendrachtig achter de computer zit-
ten in haar Amsterdamse appartement. Een paar weken 
later is haar eerste OG een feit. Maar dat is niet alles: het 
is ook het begin van een vriendschap die voortduurt tot 
de dag van vandaag.
Daarom vind ik het ontzettend leuk dat ik, elf jaar na Ma-
scha’s eerste OG en elf jaar na het begin van onze vriend-
schap, met dit interview de cirkel mag rondmaken.

Loes Gouweloos

Tijd voor iets anders
Na ruim elf jaar neemt Mascha Oosterbaan afscheid als 
eindredacteur van ’n Ogenblikje (OG). Waarom?
Mascha: “Ik ben niet alleen eindredacteur, ik ben ook be-

stuurslid van de NVSP. Ik houd me 
daar ook bezig met (interna-

tionaal) wetenschappelijk 
onderzoek en met pa-

tiëntenparticipatie. Beide 
onderwerpen vind ik erg 
belangrijk. Maar door 
mijn dubbelfunctie 
ervaar ik regelmatig 
teveel tijdgebrek en 
stress. Het OG speelt 

altijd in mijn hoofd. Het 
ene nummer is nog niet 

Stoppen met het één, 
uitbouwen van het ander
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Mascha blijft als bestuurslid eindverantwoordelijke voor 
het OG, maar het echte werk gaat Marijke doen. Samen 
zullen ze nog het eerstvolgende OG maken, en daarna 
neemt Marijke het helemaal over. Mascha: “Ik heb alle 
vertrouwen in haar, dit is een kolfje naar haar hand.”

Betrokkenheid
Terugkomend op Mascha’s eindredacteurschap: de mooie 
ervaringen overheersen absoluut, maar toch is er ook iets 
wat haar heeft verbaasd: 
“Er zijn toch weinig lezers die reageren, hooguit een of 
twee per nummer. Terwijl goede feedback zó belangrijk is. 
Daar leren we als redactie alleen maar van. Bijvoorbeeld 
dat we moeten oppassen met vakjargon, dat we vakter-
men goed moeten uitleggen.”
Gelukkig laten mensen wel van zich horen via Facebook: 
“Misschien is dat de toekomst. Wie weet verschijnt het OG 
over tien jaar alleen nog maar digitaal...”

Overigens kunnen patiënten ook op andere manieren be-
trokken zijn. Zo constateert Mascha dat patiëntenvereni-
gingen steeds meer worden ‘gehoord’ door artsen, over-
koepelende patiëntenverenigingen, en de overheid.

Uiteindelijk moet een samenspel van participatie, onder-
zoek en informatieverstrekking leiden tot het inlossen van 
Mascha’s grootste wens: het opheffen van de NVSP. 
“Want dat gebeurt pas als het syndroom van Sjögren niet 
meer bestaat!”

Verder willen we ook bewust wat verstrooiing brengen, 
met de column ‘M’n eigen blik’, de receptenrubriek en de 
puzzel.”

Veranderingen
Terugkijkend op haar eigen inbreng in de afgelopen elf 
jaar, noemt Mascha allereerst de veranderingen die zij 
samen met de redactie heeft doorgevoerd. Zo is in 2011 de 
vormgeving drastisch veranderd.

Maar zij signaleert ook een grotere betrokkenheid van zo-
wel redactie als lezers, een stijgend aantal jongere lezers, 
en meer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek.
Op deze veranderingen is zij trots, evenals op de waarde-
ring die regelmatig wordt uitgesproken door zowel patiën-
ten als artsen. 
“Die zal ik zeker gaan missen. En ook de tastbaarheid van 
het redactiewerk, en daarmee de voldoening. Dat wordt 
nu veel minder: wetenschappelijk onderzoek is lange 
termijnwerk, de resultaten daarvan zijn veel minder zicht-
baar - laat staan dat je elk kwartaal iets moois in handen 
hebt...” 

Opvolgster
Die voldoening zal nu voortaan zijn voorbehouden aan 
haar opvolgster, Marijke van der Ven. Zij is momenteel 
al redactielid, en bovendien is ze docente Nederlands én 
heeft ze ervaring met grafische vormgeving. Een ideale 
combinatie.

��

De geschiedenis van het 'n Ogenblikje

Zo zag nr. 1 er uit en zo nr. 127! Tijdens de fototentoonstelling in 2011



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® beschermt de mond tegen beschadiging door droogte. De 
producten werken vanaf het eerste gebruik en zorgen voor bevochtiging en 
vermindering van klachten. 

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 22-5-2018   13:15:16

advertentie



 Voorstellen

Mijn naam is Marijke van der Ven. Onlangs ben ik 
de sinds lang opdoemende grens van 65 jaar over-
gegaan en tegen de verwachting in, vond er geen 
aardverschuiving plaats.
Ik ben docent culturele en kunstzinnige vorming 
(CKV) op een middelbare school. Ik geef les aan een 
vwo-brugklas, waar ik ook mentor van ben en aan  
4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Ik geef nog maar weinig les 
omdat het met Sjögren voor mij geen doen is om 
meer uren te werken. Wel ontwerp ik voor school al 
het drukwerk: boekjes voor de open dagen, vlaggen, 
uitnodigingen, certificaten, visitekaartjes, posters 
en noem maar op. Ik ben opgeleid als docent  
Nederlands. 

Tot zo’n tien jaar geleden heb ik dat vak met veel 
plezier gegeven. Toen mij gevraagd werd om CKV 
te geven heb ik daar direct ‘ja’ op geantwoord. Mijn 
tweede opleiding, aan de kunstacademie St.-Joost 
in Breda kwam goed van pas en mijn hart lag altijd 
al bij kunst. Tel daar het grafisch ontwerpen bij op 
en u ziet dat ik allemaal leuke dingen doe. Ik breng 
de kennis mee die ik nu kan toepassen bij het ’n 
Ogenblikje.

Ik ben geboren in Breda en daar woon ik nog 
steeds. Nogal honkvast dus. Ik heb een huisje in het 
zuiden van de stad, vlakbij het Mastbosch. Daar ben 
ik vaak te vinden met mijn hondjes: een Cairn Ter-
riër van twaalf jaar en een Golden Retriever van net 
één jaar. Mijn kinderen, een dochter en een zoon, 
zijn allang het huis uit maar met de hondjes is er 
geen sprake van een leeg nest.

Verder zit ik graag achter mijn ezel. Niet zo’n exem-
plaar dat geld poept als je zijn staart oplicht maar 
een schildersezel. Lekker een middagje knoeien 
met olieverf en mijn hoofd is weer leeg (en mijn 
doek vol).

Mijn vijfentwintig jarig Sjögrenjubileum heb ik net 
achter de rug. Ik ben dus alweer een hele tijd dikke 
maatjes met Henrik Sjögren. Bij de Staatsloterij 
kunnen ze me nooit vinden maar Henrik wist me er 
feilloos uit te pikken (applaus!). Ik slik het een en 
ander, ik druppel en ik smeer en met pappen en nat-
houden kom ik een heel eind. Zover zelfs dat ik me 
eindredacteur van uw blad mag noemen. Ik hoop in 
de toekomst mooie bijdragen te kunnen leveren. Ik 
ga ook vast een beroep op u doen. Ook u hebt veel 
ervaringsverhalen die goed zijn om te delen. 

Samen met u en met de redactie gaan we er mooie 
afleveringen van maken. Ik ben er klaar voor!

Marijke van der Ven

We hebben een 
nieuwe eindredacteur

Soms is het goed een pad in te slaan dat je niet kent en dat toch vertrouwd 

aanvoelt. Je ziet kansen en mogelijkheden en als je daar over nadenkt kun 

je alsmaar enthousiaster worden. Dat overkomt mij nu. Ik ben de nieuwe 

eindredacteur van het ’n Ogenblikje; ik probeer op dit nieuwe pad in de voet-

sporen van Mascha Oosterbaan, mijn vakkundige voorgangster, te treden.

Marijke van der Ven

7128‘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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Van de voorzitter

Loopt u ook mee?
Het ’n Ogenblikje ligt weer in uw bus, het jaar 
2018 zit er dan al weer bijna op. Nog vers in 
de herinnering ligt onze Landelijke Contact- en 
Informatiedag. Wat heb ik genoten! U was er met 
zo vele, u was enthousiast en u laat zien betrokken 
te zijn bij de NVSP. Daar is het bestuur erg blij mee.

Tijdens onze Landelijke dag heb ik de aftrap 
gedaan voor het meelopen met de Nijmeegse 
Vierdaagse. Voor de mensen die niet aanwezig 
waren: We gaan proberen met een groep mee 
te lopen en dan ook sponsorgelden binnen te 
halen voor de NVSP. Op deze manier willen we 
bekendheid geven aan de Nationale Vereniging 
voor Sjögrenpatiënten. In de presentatie op de 
Landelijke dag heb ik beloofd meer informatie te 
geven in ’n Ogenblikje van december, maar ik weet 
nog niet veel meer dan ik 6 oktober wist. Begin 
januari 2019 komt het nieuwe regelement op de 
site van de vierdaagse te staan. De inschrijving is 
in de maanden februari en maart.

Wat weten we wel? 
•  We willen met een groep meelopen. Dat betekent 

dat we minimaal 15 personen zoeken die met ons 
meelopen.

•  We willen sponsorgelden binnenhalen. 
•  We willen vier dagen lang 30 kilometer lopen.
•  We gaan in uniforme kleding lopen en voor die 

kleding zorgt de NVSP. 
•  Het aantal personen dat ingeschreven staat bij 

onze groep is afhankelijk voor de hoogte van het 
inschrijfgeld van de groep.

•  U moet zelf voor overnachting zorgen (dat kan 
op een camping in een caravan, in een hotel, 
bij particulieren of……) We willen kijken of we 
u daarbij kunnen helpen door een oproep op 
facebook bijvoorbeeld.

Als u, uw partner of iemand anders uit uw 
omgeving mee wilt lopen met onze wandelgroep 
dan kunt u zich aanmelden bij mij via de mail: 
voorzitter@nvsp.nl of telefonisch, telefoonnummer 
van kantoor 0346 55 63 76. 

Aanmelden kan t/m 1 februari 2019, maar hoe 
eerder hoe liever, want dan weten we of het 
haalbaar blijkt te zijn. Zodra er meer bekend is, laat 
ik u dat horen. Als we een groep hebben en er zijn 
mensen die één dag willen lopen in plaats van vier 
dan gaan we proberen ook dat te regelen.  Meer 
informatie over de Nijmeegse vierdaagse vindt u op 
www.4daagse.nl

Het zou heel leuk zijn als dit gaat lukken en als we 
met elkaar in staat blijken te zijn de NVSP op deze 
sportieve manier op de kaart te zetten. U moet er 
wel rekening mee houden dat u moet trainen om 
deze wandeltocht te kunnen maken. Op de site van 
de 4daagse vindt u een trainingsschema.
Ik heb er zin in en loop mee, u ook?

Annemiek Heemskerk, voorzitter
voorzitter@nvsp.nl

Annemiek roept ons op om....
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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

Lettersudoku

Voor het oplossen van de lettersudoku moeten de 
lege vakjes in het diagram worden ingevuld met de 
letters  A, E, I, J, N, R, S, T, W waarbij deze letters in 
elk blok van 3 bij 3 en in elke kolom slechts één keer 
voorkomen. De derde horizontale regel van onderen 
vormt uiteindelijk een woord. 

Succes ermee!

Rianne de Bouvère-Remmerswaal

J T
E W N R
N T R J

E J W S
S A T J

T A S N
I A E
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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.

Ik woon nu ruim een jaar in mijn nieuwbouw-
appartement. Ruim een jaar: de garantie van 
de aannemer is verlopen.
Tijd dus om een bedrijf te zoeken dat mijn cv-
ketel en ventilatiebox jaarlijks controleert en 
onderhoudt.

In mijn woonplaats zijn drie firma’s die vol-
gens mijn cv-ketelfabrikant aan de eisen  
voldoen. Aan alle drie stuur ik dezelfde mail 
om te vragen wat hun service inhoudt en wat 
hun prijs is.

Firma W reageert het eerst. Maar snelheid 
zegt niet alles, dat blijkt wel uit hun offerte: ze 
zijn behoorlijk duur, ze beantwoorden niet al 
mijn vragen, en hun verhaal staat vol fouten. 
Die wordt het dus niet, denk ik bij mezelf.

Een paar dagen later antwoordt firma P. Wil 
meer weten: typenummers, installatiedata. 
Gewapend met een zaklantaarn kruip ik onder 
mijn ketel, zuchtend en steunend lees ik een 
vuistdikke ‘Instruction Manual’, en dan mail 
ik hen de gegevens. Vervolgens hoor ik niets 
meer. Evenmin hoor ik iets van firma K, het 
derde bedrijf dat ik heb aangeschreven.

“Een prima bedrijf”, vertelt een kennis die al 
jaren klant is bij K, “maar volgens mij komen 
ze om in het werk.”
Dat klopt, zo blijkt na een week. Dan ontvang 
ik namelijk een mailtje van K: “We kunnen u 
niet helpen, want we hebben een klantenstop.”

Een klantenstop?!
Dat heb ik nog nóóit gehoord. Artsen hebben 
soms een patiëntenstop, universiteiten een 
studentenstop, koren een ledenstop.
Maar een commercieel bedrijf dat een 
klanten stop heeft?...
Dit is dus een kenmerk van een oververhitte 
arbeidsmarkt, een oververhitte economie. Het 
gaat zó goed met Nederland dat huizen niet 
meer te betalen zijn, personeel niet meer te 
vinden is en bedrijven geen nieuwe klanten 
meer aannemen. Dat is de marktwerking: 

meer vraag dan aanbod, dus stijgen de prijzen 
of kunnen de aanbieders niet meer aan de 
vraag voldoen.

Intussen heeft firma P me per post een offer-
te gestuurd die eruit ziet als een koopcontract 
voor een miljoenenvilla. Vol mitsen en maren, 
voetnoten en verwijzingen naar wetsartikelen. 
Ik houd niet van die formele toestanden,  
maar intussen ben ik wat minder kieskeurig 
geworden. 

Ik ben een zoekende klant in een oververhitte 
loodgietersjungle - ik ken mijn plek...
En de prijs van P is een stuk lager dan die van 
de snelle maar slordige firma W. 
Dus vooruit dan maar. Wel check ik - intussen 
wijs geworden - nog even P’s website.
En daar zie ik tot mijn schrik dat ze maar 
liefst negen vacatures hebben voor monteurs. 
Negen! Hoe kun je nog service leveren met 
zo’n personeelstekort? Hoe kunnen ze direct 
ter plaatse zijn als ik straks in de winter in de 
kou zit omdat mijn ketel kapot is?

Na wat wikken en wegen kies ik dus toch maar 
voor W. Duur, slordig, maar de enige waar ik 
bij voorbaat niet aan hoef te twijfelen. Ook 
W heeft misschien wel een personeelstekort, 
maar wat niet weet wat niet deert...

Ik vraag W per mail of ze willen langskomen 
voor een eerste inspectiebeurt.

Dat is nu een week geleden. En nog steeds 
heeft W niet geantwoord. Ik word steeds ner-
veuzer. De slordige en dure firma W blijkt een 
monopolie te hebben. Gevolg: van een hoog-
moedige Koningin Klant die de bedrijven laat 
vechten om haar klandizie, ben ik veranderd in 
een angstige, deemoedige vrouw die handen-
wringend bidt dat W haar alsjeblieft zal willen.

Loes Gouweloos

Reageren?
lucille@hetnet.nl

Wie van de drie?
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De contactdag; zeker 
geen droge bedoening
Kent u dat van vroeger, dat je over de brugleuning hing om in het water te  

spugen, waarna er in het water onder je prachtig uitwaaierende cirkels ont 

stonden? Nog mooier was het om twee cirkels naast elkaar te spugen en te 

zien hoe twee groter wordende cirkels in elkaar grepen. Ik heb dat talloze keren 

gedaan en nu vraag ik me af of ik daarmee al mijn speeksel voor de rest van mijn 

leven heb verspeeld. Toen ik op de Landelijke Contact- en Informatiedag in Ede ’s 

morgens de zaal binnenkwam, dacht ik: ‘Zouden ze hier vroeger allemaal zoveel in 

het water hebben gespuugd?’

Het was druk, heel druk maar er was genoeg koffie en 
genoeg aan elkaar te vertellen.  Een buitenstaander zou 
niet hebben kunnen vermoeden dat hier de leden van een 
patiëntenvereniging bij elkaar waren gekomen. We wer-
den aan de deur verwelkomd door Annemiek Heemskerk 
(voorzitter) en Johan Mooi (bestuurslid/zorgverzekerin-
gen). In de grote zaal vroeg het ochtendprogramma met-
een de nodige aandacht.
Alle betrokken mensen werden voorgesteld door Anne-
miek Heemskerk en er werd een oproep gedaan voor nieu-

we vrijwilligers voor de regio’s Groningen, Friesland en 
Drenthe, en Brabant en Limburg. Hopelijk meldt een aan-
tal mensen zich aan om de vereniging te ondersteunen.

De Sjögren Award
Ruud Smeenk, voorzitter van de Awardcommissie leidde 
de presentaties van twee gepromoveerden en één bijna 
gepromoveerde vrouw in waarna twee van hen hun plaats 

Annemiek Heemskerk

Ruud Smeenk

Esther Mossel



13128‘n Ogenblikje

achter het spreekgestoelte en vóór het scherm innamen. 
De derde dame sprak de zaal toe vanaf het scherm omdat 
ze momenteel werkt aan een onderzoek in Australië.

De eerste spreekster was Esther Mossel die over een 
poosje promoveert bij prof. dr. H. Bootsma en prof. dr. 
A. Vissink. Zij liet in haar diapresentatie zien waar die vre-
selijk onwillige speekselklieren zitten en ze vertelde over 
haar onderzoek naar de mogelijkheden van echografie. 
Dat zou een eerste stap kunnen zijn bij verdenking van 
Sjögren. wanneer er antistoffen in het bloed worden aan-
getroffen. 

Daarna kwam, zoals gezegd op het scherm, Gwenny Ver-
stappen aan het woord. Zij promoveerde (cum laude) op 
haar onderzoek in het UMCG. Haar begeleiders waren prof. 
dr. Hendrika Bootsma, prof. dr. Frans Kroese en prof. dr. 
Arjan Vissink. Zij verduidelijkte in haar presentatie haar 
onderzoek naar de interactie tussen B-cellen en T-cellen. 
Zij ontdekte dat verhoogde aanwezigheid van Tfh-cellen 
in het bloed van Sjögrenpatiënten een meetbare indica-
tor vormt voor systemische ziekteactiviteit. Het aantal 
Tfh-cellen neemt af na immunotherapie met rituximab of 
abatacept. 
Als derde was Sofie Blokland aan de beurt. Zij was nog 
aan het nagenieten van haar promotie, een paar dagen ge-
leden. Haar begeleider was prof. dr. Tim  Radstake en haar 
copromotor(en) waren dr. Joel van Roon en dr. Aike Kruize.
Sofie Blokland bestudeerde innovatieve technieken om 
speekselklieren te onderzoeken én de rol van T-helpercel-
len. Te veel afweercellen (witte bloedcellen) produceren 

in de speekselklieren te veel ontstekingsstoffen. Er wor-
den via een innovatieve methode verschillende soorten 
afweercellen geteld op basis van DNA. (Noot redactie: zie 
elders in dit nummer naar het verslag van haar promotie.)

Na elke presentatie werden er door het publiek lastige 
vragen aan de dames gesteld. Over het algemeen konden 
zij de vragen naar tevredenheid van de vragensteller dui-
delijk beantwoorden.

De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld hun pu-
blieksstem af te geven. In de tussentijd werd er gesproken 
over: 

ISSS 2018 in Washington
Na deze presentaties werd uitgebreid verslag gedaan van 
het 14e internationale Sjögren symposium in Washington 
Terwijl Joyce Koelewijn-Tukker, Johan Mooi en Mascha Oos-
terbaan de vragen van Annemiek  hierover beantwoordden, 
liep er op de achtergrond een diapresentatie mee. 
Joyce  en Mascha maken deel uit van de HarmonicSS 
groep. (zie verderop in dit ’n Ogenblikje het artikel over 
nationale en internationale ontwikkelingen) Joyce is sa-

men met Ana Viera uit Portugal, verantwoordelijk voor het 
onder de aandacht brengen van dit project bij bezoekers 
van het symposium en tijdens andere internationale bij-
eenkomsten.

Gwenny Verstappen

Sofie Blokland Mascha vertelt

Joyce vertelt

Johan vertelt
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Johan verdiepte zich in de weg naar diagnose en therapie. 
Nederlandse artsen konden daar hun uitleg bij geven. De 
conclusie was dat de NVSP een vooruitstrevende positie 
inneemt. 
Mascha vertelde dat zij bij de openingssessie van het 
symposium op het podium met twee andere vrouwen (uit 
Engeland  en de VS) iets meer informatie gegeven  heeft 
over hoe de Sjögrenzorg in Nederland georganiseerd is. We 
spreken over een onzichtbare ziekte met een ernstige or-
gaanbetrokkenheid. Een ziekte die nooit vakantie neemt.‘
En ze bracht het nieuws dat er inmiddels een Europese 
Sjögrenvereniging in oprichting (Sjögren Europe) is waar-
bij de NVSP betrokken is en de Nederlandse prof. dr. 
H. Bootsma plaats heeft genomen in de adviescommis-
sie. Volgend jaar gaan we tijdens de EULAR  in Madrid de 
nieuwe organisatie ten doop houden.

De Sjögren Award
Intussen was de spanning flink opgelopen. Wie zou de 
winnares van de Sjögren Award worden?(tromgeroffel!) 
Ruud Smeenk liet weten dat het een hele klus was voor de 
commissie om door zoveel tekst heen te komen. De publi-
caties en proefschriften laten zich ook niet zo gemakkelijk 
doorgronden.

Uiteindelijk heeft de Awardcommissie in al haar wijsheid 
besloten de prijs toe te kennen aan Sofie Blokland. Zij 
ontving van Ruud Smeenk de Sjögren Award, een bijbeho-
rende cheque en een grote bos bloemen. Ze was duidelijk 
heel blij met het winnen van de Sjögren Award 2018.

Publieksprijs
Behalve de juryprijs was er ook een publieksprijs te verge-
ven. Marianne Pees legde het uit. Deze prijs is vernoemd 
naar dr. Ronald Hené. Voor diegenen die hem niet kenden 
hield zij een korte introductie:

Dr. Ronald Hené nam in november 1987 (een jaar na de of-
ficiële oprichting van de NVSP) zitting in de eerste advies-
commissie van de NVSP en heeft daarin altijd gepartici-
peerd tot 2016. Hij heeft een erg belangrijke rol gespeeld 
bij de advisering van de NVSP bij de contactdag, bij de 
workshops en bij het artsenforum. Hij heeft ook meege-
werkt aan brochures van de NVSP. 
Vanaf 2012 was hij lid van de Awardcommissie van de 
NVSP; de commissie die uiteindelijk bepaalt wie de twee-
jaarlijkse Sjögren Award ontvangt. Dr. Ronald Hené ont-
ving in 2016 nog de zilveren speld van de NVSP voor zijn 
jarenlange inspanningen voor de vereniging. Niet lang 
daarna is hij in 2017 helaas overleden. 

Het bestuur van de NVSP heeft gemeend deze publieks-
prijs naar hem te moeten vernoemen en heeft dit uiter-
aard gedaan in overleg met zijn familie. De naam van 
deze prijs is de ‘Ronald Hené publieksprijs’. Heel bijzon-
der was dat zijn vrouw en zoon ook bij de uitreiking aan-
wezig waren.
Alle aanwezigen konden met een stembiljet aangeven wie 
de deze prijs mocht krijgen. Tijdens de presentatie over 
Washington, werd er achter de schermen druk geteld. Het 
werd Gwenny  Verstappen aan wie deze prijs werd toege-
kend. Er zal wel meteen naar de andere kant van de we-
reld gebeld zijn om haar het goede nieuws mee te delen. 
Dr. Frans Kroese nam de prijs voor haar in ontvangst.

Afscheid Ruud Smeenk
Tot slot van het Award blok sprak Mascha Ruud Smeenk 
nog toe. Na 23 jaar zeer trouwe dienst nam hij afscheid 
als lid van de medische adviescommissie en de Award-
commissie. Hij heeft zich ingezet bij de advisering, het 
artsenforum, de brochures en de Award. Zoals hij zelf 
aangegeven heeft: nu hij met pensioen is, mist hij de link 

Marianne Pees overhandigt de Ronald Henéprijs

Ruud Smeenk en Sofie Blokland

Ruud krijgt speld
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met de ontwikkelingen. Natuurlijk werd hij uitgebreid be-
dankt voor zijn bijdragen aan de vereniging: Annemiek en 
Mascha speldden hem de Sjögrenspeld op. De vereniging 
gaat zijn expertise zeker missen. 
Heerlijke broodjes, fruit en een lekkere snack
Al is een Sjögrenpatiënt gebaat bij veel flesjes water, je 
blijft er niet de hele dag mee op de been. Daarom werd er 
een uitgebreide lunch geserveerd waar iedereen zichtbaar 
van genoot. Het was ook het moment om kennis te maken 
met de andere mensen aan je grote ronde tafel. Hier bleek 
ook hoe enthousiast iedereen was over de dag tot dan toe.  
In de grote lunchzaal stonden langs de kant kraampjes 
met producten waar de Sjögrenpatënt baat bij kan heb-
ben. Er verdwenen heel wat proefmonsters in de tas.
 
Vragenrondje medische adviseurs
In een nabijgelegen ruimte konden de bezoekers hun ge-
richte vragen stellen aan de verschillende specialisten die 
plaats hadden genomen aan de statafel waarop hun speci-
aliteit werd vermeld. Ook daar bleek weer dat mensen met 
zoveel vragen zitten. De antwoorden vind je niet zomaar 
op internet en zo’n arts legt het dan toch mooi heel duide-
lijk uit. Tevreden gezichten na afloop.

De workshops
De aanwezigen konden hierna twee van de acht work-
shops kiezen, alle acht even interessant. Bijzonder was 
dat er een speciale workshop voor jongeren was. Turn 
your pain into power. Die jongeren gaan in de toekomst 
zeker een grotere plaats innemen in de vereniging.
Ik was bij de workshop 'Sjögren: Huidvragen'. Ik moet u 
eerlijk zeggen dat ik onmiddellijk de kriebels kreeg bij de 
uitgebreide en niets verhullende diaserie die vertoond 
werd maar er was ook herkenning en daarmee erkenning. 
Daarnaast volgde ik de duidelijke presentatie over de le-
flunomide-hydroxychloroquine-studie in het UMC Utrecht. 
Later hoorde ik van anderen dat ook zij veel hadden opge-
stoken van de andere presentaties.

Onderwater Producties
Het was tijd geworden voor een vrolijke noot. Laten we 
zeggen, heel wát vrolijke noten. Twee bijzonder vrolijke 
acteurs van Onderwater Producties brachten een inter-
actief programma waarin vooral de vreemde opmerkingen 
die je als Sjögrenpatiënt te horen krijgt, breed werden 
uitgemeten. 
“Je ziet er goed uit, je ziekte is zeker over?” En “Jaja, we 
zijn allemaal wel eens moe!” De man op het toneel zocht 
een tijdelijke echtgenote uit het publiek en die diende zich 
na enig aarzelen aan. Hoewel de relatie pas net opbloeide, 
was het duidelijk een liefdevol koppel. De feestgangers die 
uit het publiek waren gekomen, hielden de sfeer er goed in 
en intussen werd duidelijk hoe je het beste je eigen gren-
zen kunt stellen. Het was hilarisch. 

Tijd om naar huis te gaan 
Met een slotwoord van de voorzitter kwam deze prachtige 
dag tot een einde. Maar niet voordat Annemiek een mooi 
plan onder de aandacht bracht: volgend jaar als NVSP 
groep meelopen met de Vierdaagse in Nijmegen! Ze riep 
mensen op om mee te doen en geeft zelf het goede voor-

beeld. Dit alles om het syndroom van Sjögren meer be-
kendheid te geven. Misschien ook gecombineerd met een 
sponsoractie. Hierover geeft Annemiek in haar bijdrage op 
blz 7 meer informatie.
En voordat iedereen weer in de auto, op de fiets, of in de 
trein stapte was er nog een drankje met een hartigheidje. 
“Tot volgend jaar”, werd er over en weer geroepen. Laten 
we hopen iedereen volgend jaar weer te kunnen ontmoeten.

Marijke van der Ven

Reacties van bezoekers:
Een oudere mevrouw: “Ik kom elk jaar, het is ook al-
lemaal zo interessant. Alleen ga ik wel wat eerder 
naar huis want anders houd ik het niet vol.”

De vrouwelijke helft van een echtpaar: “Wij vinden 
het elke keer weer een fantastische dag, ook mijn 
man al heeft hij geen Sjögren. Niet schat?” De schat 
knikt met overtuiging. Ze leggen tegelijkertijd een 
hand op elkaars knie. Hoe mooi is dat!

Een mevrouw bij de koeling met drankjes: “Help, ik 
heb keuzestress. Na zoveel water wil ik wel iets lek-
kers maar het is allemáál lekker…”

Vragenrondje



16 128‘n Ogenblikje

Wetenschappelijk onderzoek

Samen werken
Nationale en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen

Al jaren wordt er wereldwijd veel onderzoek gedaan naar het syndroom van 

Sjögren. Naar de oorzaak van de ziekte en welke behandelingen er zouden 

kunnen werken. In ons magazine en op onze website doen we hier regel-

matig verslag van.

Ook zijn diverse mensen van de NVSP betrokken bij het 
ontwikkelen van een Zorgpad in het UMC Utrecht. En we 
worden meer en meer betrokken bij de start van onder-
zoek om de stem van de patiënt daarin door te laten klin-
ken. Duidelijk is dat de rol van patiënten in dit alles hoe 
langer hoe belangrijker geacht wordt. Door ons zelf, maar 
ook door de beroepsgroepen waar we als patiënt mee te 
maken kunnen krijgen. 

Internationaal

Eular
Jaarlijks komen er op het brede gebied van de reumatolo-
gie, meer dan tienduizend artsen, ander beroepsgroepen 
werkzaam in de gezondheidszorgr en patiënten bij elkaar 
in de zogenaamde EULAR conferentie (European League 
Against Rheumatism). Hier worden onderzoeksresultaten 
gepresenteerd, uitgewisseld en besproken. Verder hebben 
de diverse beroepsgroepen en patiënten met en zonder 
elkaar bijeenkomsten. Hier is de NVSP de laatste jaren 
ook actief in. 

ISSS
Eens in de drie jaar wordt het Internationale Sjögren Sym-
posium gehouden, dit jaar was dat in Washington, hier-
over verderop meer.

Wat kan een Sjögrenpatiënt hiermee en wat heeft zij/hij 
er vervolgens aan?

ZIEN 
In de eerste plaats zien en horen hoe hard er door ieder-
een gewerkt wordt om het raadsel Sjögren te ontcijferen 
en naar oplossingen te zoeken. Nieuwe behandelingen, 
nieuwe medicijnen, er wordt heel wat geprobeerd. 

LUISTEREN
In de tweede plaats wordt het langzamerhand duidelijk 
dat het belangrijk is om de stem van de patiënt binnen 
onderzoek dat gepleegd wordt, te horen. Die stem wordt 

Het bestuur van 
de NVSP vindt 
dit belangrijk, 
het geeft aan 
dat de dames 
en heren artsen 
en arts-onder-
zoekers het ook 
belangrijk vin-
den om steeds 
verder te duiken 
in waar dit inge-

wikkelde syndroom nu uit voortkomt. Welke cellen spelen 
hierbij een rol? Kunnen we vervolgens dan iets met die 
cellen doen, ze beïnvloeden zodat het niet zover komt dat 
de ziekte zich kan ontwikkelen. En als het zich manifes-
teert, wat kunnen we er dan aan doen?

Nederland 
Het bestuur van de NVSP is blij met de aandacht die er is. 
Daarom hebben we bijvoorbeeld een bestuurslid weten-
schappelijk onderzoek en een Kennisgroep, waar samen 
nagedacht wordt wat we nu precies willen bereiken op we-
tenschappelijk onderzoeksgebied.

In Nederland hebben we drie expertisecentra op Sjögren 
gebied: UMC Groningen, Erasmus MC en het UMC Utrecht. 
Met alle drie deze centra hebben we in de loop der jaren 
goede contacten opgebouwd. 

Het uitwisselen van expertise gebeurt meer en meer. Er is 
een werkgroep Systemische Auto-immuunziekten Neder-
land. Een halfjaarlijks overleg van artsen en onderzoekers 
op het brede gebied van deze immuunziekten. Hierbinnen 
is een Sjögren werkgroep, waar kort gezegd, de laatste 
ontwikkelingen worden besproken en bediscussieerd. De 
NVSP is daar sinds vorige jaar ook onderdeel van. Mari-
anne Visser en Mascha Oosterbaan vertegenwoordigen de 
Sjögrenpatiënt. 
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op zo’n symposium 
in drie-en-een-halve 
dag honderden on-
derzoeken behan-
deld. En dat is niet 
is het enige. In de 
wandelgangen en 
tijdens koffie- en lunchpauzes, is het voor iedereen een 
uitstekende gelegenheid om op een wat informelere ma-
nier met andere mensen te praten over allerlei aspecten 
van het syndroom. 

In 2009 is het Internationale Netwerk Sjögrenpatiënten 
opgericht. Wereldwijd zijn tientallen Sjögren patiën-
tenorganisaties hierin verenigd. Tijdens elk symposium 
komt dat netwerk tijdens een lunch bij elkaar. Tussentijds 
houden we elkaar op de hoogte van bijzondere ontwik-
kelingen. En tijdens de symposia zijn we dan ook duidelijk 
herkenbaar en aanspreekbaar.

In de openingssessie van het symposium in Washington 
kwamen drie patiënten uit drie verschillende landen aan 
het woord. Over hoe de Sjögrenzorg in hun land georgani-
seerd is en waar we tegenaanlopen. Mascha Oosterbaan 
heeft daar namens ons land meer over verteld.
Wat een opvallend verschil is dat wij hier in Nederland het 
nog helemaal niet zo gek doen. De goede samenwerking 
met artsen en onderzoekers, de meestal open manier van 
omgaan tussen arts en patiënt, maar ook tussen de NVSP 
en de expertisecentra en andere betrokken artsen, mogen 
niet onvermeld blijven.

Wat we nog willen
In Washington is het idee ontstaan om op Europees ge-
bied de koppen bij elkaar te steken. We merken dat wij in 
Nederland wel van alles kunnen doen, maar dat we met 
andere organisaties samen, een nog betere vuist kunnen 
maken op verschillende gebieden. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de vergoeding van medicijnen en de belangen 
van patiënten laten doorklinken in onderzoek en beleid.

We hebben na Washington met elkaar gemaild en geappt 
en in juni, tijdens de EULAR in Amsterdam. zijn we verder 
gegaan. Door het bevragen van bestaande Europese  
patiëntengroepen en mensen van de organisatie van de 
EULAR. Er zijn diverse (Europese) artsen benaderd om als 
adviseur betrokken te zijn bij deze nieuwe club. In Neder-
land heeft prof. dr. Hendrika Bootsma haar medewerking 
toegezegd. 
Tijdens de EULAR in juni 2019 hopen we de organisatie, 
die Sjögren Europe gaat heten, ten doop te houden.

Dit alles overlezend, snapt u vast wel dat ik hier in de toe-
komst meer tijd in wil gaan steken! En dat hoef ik gelukkig 
niet alleen te doen, de leden van onze Kennisgroep praten 
lezen en denken mee!

Mascha Oosterbaan, 
bestuurslid wetenschappelijk onderzoek
onderzoek@nvsp.nl

steeds duidelijker en daar doen wij als NVSP, goed aan 
mee. Aan de hand van een paar voorbeelden vertellen we 
hier meer over.

DOEN 

HarmonicSS 
Dit is een door de Europese gemeenschap gefinancierd 
project, waaraan 35 partners uit 13 landen meedoen om er 
voor te zorgen dat alle data van weten-
schappelijk onderzoek op Sjögrengebied 
op een makkelijkere manier vergelijk-
baar wordt. Om die data met een ander 
onderzoeksinstituut te kunnen vergelij-
ken, zouden de (computer)systemen hetzelfde ingericht 
moeten zijn. Dat is nu niet zo. Het gaat in dit project dus 
primair om het delen van informatie en niet om het delen 
van patiënten materiaal (bloed enz.). 

Er wordt wel beleid gemaakt op het opslaan van bloed, 
weefsel, cellen en biopsiemateriaal. Zodat dat ook overal 
op dezelfde manier gebeurt. Als je dit soort dingen op 
zo’n grote schaal verzamelt, kunnen er sneller patronen 
ontdekt worden en gezien worden dat mensen met een 
bepaald bloedbeeld, grotere kans hebben om bijvoorbeeld 
een lymfoom te ontwikkelen. We spreken dan van biomar-
kers om ook het verloop van de ziekte goed in de gaten te 
houden.

Een ander onderdeel van dit project is dat er gekeken 
wordt waar Sjögrenpatiënten op medisch gebied behoefte 
aan hebben.

Vanuit Nederland zijn het UMC Groningen, UMC Utrecht, 
NIVEL en de NVSP hierbij betrokken. Joyce Koelewijn-
Tukker en Mascha Oosterbaan hebben zitting in de PAG 
(Patient’s Advisory Group) met Sjögrenpatiënten uit Por-
tugal, Spanje, Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland en 
Rusland. Op dit moment kan de adviesraad nog niet veel 
bijdragen, omdat men nu bezig is met het uitzoeken hoe 
de systemen het beste met elkaar kunnen communice-
ren. Wel hebben we regelmatig een Skype-meeting om te 
horen hoe de stand van zaken is en te bespreken waar en 
hoe wij als patiënt hier verder een bijdrage aan kunnen 
leveren.

Joyce is samen met Ana Vieira uit Portugal, aangezocht 
om tijdens symposia en conferenties, dit project vanuit 
patiëntenperspectief onder de aandacht te brengen. Daar-
om betaalt de EULAR ook hun reis- en verblijfskosten. 

Wereldwijd wordt er rond het syndroom van Sjögren het 
drie jaarlijkse International Sjögren’s Syndrome Sym-
posium (ISSS) georganiseerd, dat elke keer weer in een 
andere deel van de wereld gehouden wordt. In de loop van 
de jaren zijn hier diverse keren vertegenwoordigers van 
de NVSP bij aanwezig geweest. En dat zag u terug in de  
’n Ogenblikjes.

Dit jaar vond het ISSS plaats in Washington. Er worden 
��
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Meedoen en  
meepraten

Tijdens deze workshop zijn de eerste resultaten van de leflunomide-

hydroxychloroquine (LEF-HCQ) studie gepresenteerd als startpunt voor een 

discussie over wetenschappelijk onderzoek en deelname aan bijvoorbeeld 

medicatie-onderzoeken bij het syndroom van Sjögren. 

Medicatietrial (klinische onderzoek naar een 
medicijn), de uitkomsten als startpunt voor discussie

Meedoen
Van 2016 tot halverwege 2018 heeft in het UMC Utrecht 
een medicatie-onderzoek gelopen waarbij behandeling 
met twee geneesmiddelen (leflunomide en hydroxychlo-
roquine) vergeleken werd met placebo. Beide geneesmid-
delen worden al jaren voor andere reumatische ziektebeel-
den gebruikt, maar voor het syndroom van Sjögren was de 
combinatie van de twee middelen niet eerder getest. Het 
idee bij deze combinatiebehandeling is dat er niet op één 
maar op twee punten in het afweersysteem ingegrepen 
wordt, waardoor meerdere typen overactieve afweercellen 
geremd worden.

In de twee jaar dat de studie liep, hebben negenentwin-
tig patiënten meegedaan aan het onderzoek. Ongeveer 
tweederde van hen kreeg de ‘echte’ LEF-HCQ-behandeling 
gedurende vierentwintig weken, eenderde kreeg placebo-
medicatie. Zowel de deelnemende patiënten als de on-
derzoekers wisten niet welke patiënt in welke groep zat 
(dubbelblinde, gerandomiseerde placebo-gecontroleerde 
studie). 

Uit de resultaten komt naar voren dat een deel van de 
patiënten die de LEF-HCQ-behandeling kreeg, minder 
klachten had. Dit resultaat werd gezien in zowel de artsen-
beoordeling van de ziekteactiviteit (ESSDAI-score) als in 
de patiëntenbeoordeling van de ziekteactiviteit (ESSPRI-
score). Daarnaast liet laboratoriumonderzoek van de pa-
tiënten die het goed op de medicatie hebben gedaan ook 
verbetering in veel immunologische bloedwaardes zien. 

In de toekomst hopen we met deze resultaten met behulp 
van verschillende analyses een stap dichterbij te komen 
in het voorspellen van welke patiënten wel en welke geen 
baat zullen hebben bij deze behandeling. Om hier meer 
zicht op te krijgen, is aanvullend onderzoek nodig. Het 
UMC Utrecht is momenteel bezig met het opstarten van 
dit vervolgonderzoek. 

Vragen van onze arts-onderzoekers zijn onder andere: 
•  Wat bepaalt voor u of u mee wilt doen aan wetenschap-

pelijk onderzoek?  
•  Wat maakt dat u misschien wel bloed wilt afstaan voor 

onderzoek, maar niet mee wilt doen aan een medicatie-
onderzoek? 

•  Wat voor een uitkomsten verwacht u van een medicatie-
onderzoek, als u daaraan mee zou doen?

•  Hoe blijft u op de hoogte van eventuele onderzoeken? 
•  Hoe belangrijk is de logistiek van een onderzoek voor 

het besluit om hier wel of niet aan mee te doen (denk 
bijvoorbeeld aan: afstand tot ziekenhuis, parkeervergoe-
ding, frequentie ziekenhuisbezoek)? 

Minder klachten door 
het slikken van een 

combinatie van medicijnen 

Anneline Hinrichs, Eefje van der Heijden, Sofie Blokland, Aike Kruize. 
Afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie, UMC Utrecht 



19128‘n Ogenblikje

��

worden gedaan. 
•  Ik kan niet meedoen omdat mijn moeheid mij te zeer 

beperkt.
•  Ik verdraag alle medicijnen slecht, daarom doe ik niet 

mee aan medicijnen onderzoek, maar ik geef graag 
bloed voor wetenschappelijk onderzoek.

•  Fijn dat de NVSP door de Sjögren Award laat weten dat 
onderzoek belangrijk is.

•  Als ik meedoe en ik reageer goed op trial medicatie, wil 
ik die na het onderzoek blijven krijgen. 

•  Bijzonder dat er zoveel informatie uit bloedonderzoek 
gehaald kan worden. 

•  Indrukwekkend hoeveel verschillende bepalingen en 
analyses er gedaan zijn en dat er blijkbaar veel tijd, geld 
en aandacht in Sjögren gestoken wordt. 

•  De uitgebreide analyses geven mij het idee dat het Sjö-
grenonderzoek heel geavanceerd is.

Voor ons, als onderzoekers, is het heel bijzonder om op zo 
een open manier te horen wat mensen motiveert om wel 
(maar soms ook juist niet) mee te werken aan onderzoek, 
hoe belangrijk dat voor hen is, wat er voor hen bij komt 
kijken, maar ook wat verschillen zijn tussen mensen. 

Of iemand meedoet aan onderzoek, is altijd een persoon-
lijke afweging. De behandeling bij de eigen reumatoloog 
staat los van deelname aan onderzoek. De inbreng van 
patiënten, en wat zij belangrijk en haalbaar vinden, maakt 
onderzoek beter, meer toegepast en relevant. De toename 
van patiëntparticipatie, waar voor het syndroom van 
Sjögren de NVSP een grote rol in heeft, sluit aan bij deze 
behoefte om het onderzoeksveld te verbeteren door re-
levant onderzoek te doen, zowel voor de wetenschap als 
voor de patiënt.

Meepraten 
De behoefte aan vervolgonderzoek op de gepresenteerde 
studie vormde het uitgangspunt voor de dialoog in de 
workshop. Mede aan de hand van deze vragen kwamen er 
verschillende gedachten van patiënten naar voren. Een 
aantal daarvan proberen we hier (in willekeurige volgorde) 
weer te geven. 

•  Het is belangrijk dat artsen en onderzoekers samenwer-
ken met patiënten.

•  Ik wil graag meedoen omdat ik hoop dat ik er baat bij 
heb.

•  Het is frustrerend dat ik na een (te) lang traject om de 
diagnose te krijgen, nu dan wel weet dat ik Sjögren heb, 
maar dan ook de boodschap krijg dat er alleen symp-
toombestrijding is. Als ik op deze manier bij kan dragen 
aan een ‘echte’ behandeling wil ik dit graag. 

•  Ik doe mee omdat ik een bijdrage lever aan de voortgang 
van kennis.

•  Tijdens de lab dag (UMC Utrecht) heb ik gezien hoe en-
thousiast de onderzoekers zijn. 

•  Heb eerder ook meegedaan aan onderzoek in UMC Gro-
ningen.

•  Ik wil graag een bijdrage leveren aan de wetenschap-
pelijke kennis en uiteindelijk de behandelmogelijkheden 
van ook anderen met het syndroom van Sjögren.

•  We willen wel graag goed op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen.

•  Welke rol speelt de NVSP daarin, welke rol spelen de ex-
pertisecentra daarin.

•  Ik denk graag mee ook over de zorg voor mensen met 
het syndroom van Sjögren.

•  Te vaak ver reizen vormt een belemmering, fijn als er 
ook labonderzoek tussendoor door de huisarts kan 

van links naar rechts: Anneline Hinrichs, Sofie Blokland en Aike Kruize
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* Enquête onder 1,186 tandartsen, maart 2016 – Clinicians Report*, een onafhankelijke, non-profi t stichting van tand-
heelkundige educatie en producttests. Het volledige rapport is in te zien op oracoat.com.

OraCoat

Duurzaam hechtende schijfjes 
met langzame afgifte van xylitol

Langdurige verlichting 
van een droge mond

Zowel overdag als ’s nachts te gebruiken.

     Beschermt, hydrateert en smeert
     Stimuleert de speekselstroom
     Vermindert slaapstoornissen veroorzaakt door droge mond
     Kan het risico op tandbederf verminderen

OraCoatOraCoatOraCoatOraCoat

advertentie
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Wat we er aan kunnen doen
Droge ogen bij Sjögren: klachten, diagnose en behandeling

Workshop LCID

Het syndroom van Sjögren werd al in 1933 beschreven 
door Henrik Sjögren. De symptomen bestaan uit droge 
ogen, een droge mond, algemene moeheid en gewrichts-
pijn. Droge ogen ten gevolge van het syndroom van 
Sjögren ontstaan door een verminderde werking van de 
traanklier, hetgeen resulteert in onvoldoende traanvocht. 
Behalve onvoldoende traanvocht is het weinige traan-
vocht ook nog eens van slechte kwaliteit door het ontbre-
ken van essentiële eiwitten. Patiënten met droge ogen 
hebben last van een zandkorrelgevoel, branderigheid en 
pijn. Deze klachten ontstaan door schade aan het uit-
wendige oog ten gevolge van onvoldoende bevochtiging. 
Het beschadigde oogoppervlak leidt, naast de genoemde 
klachten, ook tot verminderd zien. 

De diagnose droge ogen wordt gesteld door de oogarts. 
De oogarts bekijkt het oog met behulp van een zoge-
naamde spleetlamp. Vaak worden één of meerdere kleur-
stoffen in het oog gedruppeld, waarmee de schaafwond-
jes goed zichtbaar worden. De test die gebruikt wordt om 
de functie van de traanklier te meten heet de test van 
Schirmer. Bij deze test wordt een smal filtreerpapiertje 

aan het onderooglid gehangen. De mate van bevochtiging 
van dit filtreerpapier reepje kan eenvoudig worden afge-
lezen en is een goede graadmeter voor de functie van de 
traanklier. In het laboratorium is het mogelijk om de kwa-
liteit van het traanvocht te meten. In de dagelijkse prak-
tijk van oogartsen zijn deze tests niet beschikbaar.

Er bestaat nog steeds geen genezende therapie voor 
droge ogen bij Sjögren. De behandeling is gericht op ver-
vanging van het traanvocht door middel van kunsttraan 
druppels. Er bestaan vele soorten kunsttraan druppels. 
Dé ‘beste’ kunsttraan bestaat niet. Kunsttranen vervan-
gen de waterige laag van de traanfilm. Ze bestaan in een 
zogenaamde ‘dunne’ vorm, op basis van cellulose en po-
lyvidon, en in een ‘dikke’ vorm, op basis van carbomeren. 
Andere kunsttranen bevatten natriumhyaluronaat, soms 
in combinatie met carbomeren. In het algemeen wordt 
aangeraden om dunne druppels overdag te gebruiken en 
dikke druppels voor de nacht. In sommige gevallen, bij 
ernstige schade aan het oogoppervlak en waarbij ont-
stekingsreactie op de voorgrond staat met roodheid van 
het oog, worden ontstekingsremmende druppels aan de 
behandeling toegevoegd. 

Een aanpak van geheel andere aard is het dragen van 
een zogenaamde kappenbril. Bij deze bril zijn doorzich-
tige plastic kapjes op de glazen in het montuur van de 
bril bevestigd. De kapjes voorkomen dat het traanvocht 
verdampt. Een andere mogelijkheid om het weinige traan-
vocht zo lang mogelijk op het oog aanwezig te laten zijn is 
het plaatsen van ‘punctum pluggen’. Tenslotte kan als the-
rapie nog genoemd worden het dragen van speciale zach-
te contactlenzen. Op zich kunnen deze lenzen inderdaad 
tot vermindering van de klachten leiden en ook tot meer 
comfort maar het risico op ernstige hoornvliesinfecties 
wordt als een belangrijk nadeel van deze therapie gezien.

Door Khaled Mansour, oogarts in Heerenveen/Drachten en Nynke Klaassen-Broekema, oogarts in Hoorn.

Een normaal bevochtigd oog

Een droog oog

dr. Nynke Klaassen-Broekema
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Sjögren hebben en 
toch gezond zijn?!’

Bij ‘gezondheid’ denken we meestal aan ‘niet ziek zijn’. Zodra 

je een ziekte hebt, ben je ‘ziek’ en dus niet meer ‘gezond’. 

Toch zijn er veel mensen met een ziekte die zich vaak ‘niet 

ziek’ voelen. Ze hebben wel een ziekte, maar kunnen prima 

functioneren in de maatschappij. In deze workshop hebben 

we ‘uitgedokterd’ hoe het zit met ‘ziekte’ en ‘gezondheid’. 

en sprak met een spraakcomputer? Zijn (waren) al deze 
mensen nu ziek of gezond? ‘Twijfelende’ handen gingen 
de lucht in: -‘gezond zou kúnnen’! 

Definities van gezondheid
We namen enkele definities van gezondheid door. Ten 
eerste ‘de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke 
gebreken’. Deze definitie is echter niet houdbaar omdat 
deze niet gaat over ‘geestelijke gezondheid’. Ten tweede 
‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maat-
schappelijk welzijn’.1 Maar hoeveel mensen zouden vol-

Degenen die al vaker hebben deelgenomen, weten dat 
onze workshops meestal beginnen met enkele stellingen 
‘om het ijs te breken’. De stellingen ‘Ik ben vandaag voor 
het eerst op de LCID van de NVSP’ (welkom!) en ‘Ik ben 
vandaag meegekomen met iemand met Sjögren (fijn!) 
waren voor die mensen dus niet nieuw en voor mij niet 
spannend.  

Ziekte en gezondheid
Wél spannend vond ik de twee stellingen die aansloten op 
het onderwerp van deze workshop: ‘Ik ben ziek’ en ‘Ik ben 
gezond’. Hoe zouden de deelnemers daarop reageren? 
Niet, zo bleek, want bij beide stellingen gingen er nauwe-
lijks handen omhoog. “Ik bén niet ziek, maar ik héb een 
ziekte”, riep iemand en dat vonden er meer. Maar wat is 
dan ‘ziekte’? Ziekte is: ‘pijn hebben’, ‘moe zijn’, ‘je zwak 
voelen’, ‘rust nodig hebben’, ‘medicijnen nodig hebben’, 
‘beperkingen hebben’, ‘grenzen moeten stellen’, ‘niet 
meer kunnen genieten’ en ‘je ik kwijt zijn’, vonden de deel-
nemers. En hoe zit het dan met ‘gezondheid’? Gezondheid 
is: ‘geen klachten, belemmeringen of zorgen hebben’, 
‘geen hulp nodig hebben’, ‘kunnen meedoen’, ‘lekker in je 
vel zitten’ en ‘gelukkig zijn’, spraken de deelnemers toch 
wel wat verlangend...

Even testen... 
Overduidelijke verschillen dus tussen ziekte en gezond-
heid, maar toch even testen... Een glimlachende vrouw in 
een rolstoel, is zij gezond? Een hippe man op de golfbaan 
met twee beenprotheses? Een sterk gerimpeld, maar ver-
der gezond lijkend vrouwtje van minstens 100 jaar (die 
vast traag is bij de kassa)? Een schattige baby die net als 
alle baby’s hulpbehoevend is? Venus Williams, de wereld-
beroemde tennisster en gediagnosticeerd met Sjögren? 
Stephen Hawking, groots (onlangs overleden) natuurkun-
dige die door de ziekte ALS aan rolstoel was gekluisterd 

Dr. Ercolie Bossema

Hippe man op golfbaan met twee beenprotheses
In de workshop werd een foto getoond van een ‘hippe 
man op de golfbaan met twee beenprotheses’. De 
vraag was of deze man ‘gezond’ is. Deze hippe man is 
Leon Emmen en zijn verhaal stond een aantal weken 
geleden in het Volkskrant Zomer Magazine, sommige 
deelnemers hadden het ook gelezen. 
Leon was 31 jaar, gelukkig getrouwd, vader van een 
baby en een ‘high potential’ bij een groot ict-bedrijf. 
Tijdens een routineoperatie om een abces weg te 
snijden nestelde zich een bacterie in zijn bloedbaan 
en verloor hij uiteindelijk beide onderbenen. Een lang 
revalidatietraject volgde en inmiddels staat hij weer 
op de golfbaan. 
Leon werd in de workshop aangehaald omdat hij zijn 
leven ‘vroeger’ een 8 zou geven en nu nog steeds een 
8! Hij voelt zich nu evenwichtiger en zelfs gelukkiger 
dan ervoor. “Maak je alleen druk om de dingen die je 
belangrijk vindt én waar je invloed op hebt. Al het an-
dere doet er niet toe,” zo waren zijn woorden. 

Bron: Volkskrant Zomer Magazine, 28 juli 2018. 
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Gezond?

gens deze definitie (gezien het woordje ‘volledig’) gezond 
zijn, niet veel toch?! De meeste deelnemers herkenden 
zich in de derde definitie: ’het vermogen om je aan te pas-
sen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen in het leven’.2,3 Met het 
instrument ‘Mijn positieve gezondheid’ kan men in kaart 
brengen in hoeverre dit op verschillende gebieden lukt.

Sjögren hebben en toch gezond zijn?
Uitgaande van de laatstgenoemde definitie van gezond-
heid was de concluderende vraag of je Sjögren kunt heb-
ben en tegelijk gezond kunt zijn. De meeste deelnemers 
vonden van wel. Er werd opgemerkt dat dit begint met 
accepteren van wat je níet meer kunt en je richten op wat 
je nog wél kunt. Op deze manier ‘pas je jezelf aan’ en ‘voer 
je je eigen regie’, zoals in de definitie staat. Dit is voor 
de één makkelijker dan voor de ander en gaat het ene 
moment beter dan het andere moment, maar lijkt een ver-
eiste om een ‘zo gezond mogelijk’ leven te leiden. Ik hoop 
van harte dat het u lukt! 
 
Referenties
1 Wereldgezondheidsorganisatie, 1948.
2  Huber, M. et al. (2011). How should we define health? British Medical 

Journal, 343, d4163. 
3  Huber et al. (2016). Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘ge-

zondheid’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160, A7720. 
4 www.volksgezondheidenzorg.info 
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Instrument ‘Mijn positieve gezondheid’
Dit instrument gaat na hoe het op zes gebieden gaat. 
Het instrument bevat 42 vragen die kunnen worden 
beantwoord met een cijfer tussen de 0 en 10. De zes 
gebieden zijn:
Lichaamsfuncties: hoe het lichamelijk met iemand 
gaat. Bijvoorbeeld ‘Ik voel mij fit’ en ‘Ik slaap goed’. 
Mentaal welbevinden: hoe het mentaal met iemand 
gaat. Bijvoorbeeld ‘Ik kan zien, horen, praten, lezen’ 
en ‘Ik accepteer mijzelf zoals ik ben’. 
Zingeving: in hoeverre men het leven zinvol vindt. 
Bijvoorbeeld ‘Ik heb idealen die ik wil bereiken’ en ‘Ik 
accepteer het leven zoals het komt’. 
Kwaliteit van leven: in hoeverre men een prettig leven 
heeft. Bijvoorbeeld ‘Ik geniet van mijn leven’ en ‘Ik 
ben tevreden over waar ik woon en met wie’. 
Meedoen: in hoeverre men meedoet in de maatschap-
pij. Bijvoorbeeld ‘Ik heb goed contact met andere 
mensen’ en ‘Ik heb mensen die mij steunen als het 
nodig is’. 
Dagelijks functioneren: hoe het dagelijkse leven eruit 
ziet. Bijvoorbeeld ‘Ik weet wat ik wel kan en wat ik 
niet kan’ en ‘Ik kan goed plannen wat ik op een dag 
moet doen’.  

Bron: www.mijnpositievegezondheid.nl
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Wat een druppeltje 
bloed kan zeggen
In deze interactieve workshop hebben we de kennis gedeeld over Sjögren als 

systeemziekte, over de betrokkenheid van diverse organen én de stand van zaken 

in het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in het Erasmus MC in Rotterdam.

eerder gevonden verhoging van interferon bij patiënten 
met het syndroom van Sjögren. Er werd gekeken naar het 
perspectief voor nieuwe behandelingen dat dit biedt en 
naar de recente nieuwe ontdekkingen in het onderzoek 
naar moeheid bij Sjögrenpatiënten. Met behulp van een 
nieuwe methode die 1300 verschillende moleculen in een 
druppeltje bloed kan meten hebben we een groep mole-
culen gevonden die verhoogd is bij extreem vermoeide 
Sjögrenpatiënten. Verder onderzoek in de toekomst naar 
het belang van deze observatie, kan mogelijk leiden tot 
specifieke behandelingen die hier op aangrijpen. 

Wij hopen dat de workshop heeft bijgedragen tot meer 
kennis bij de deelnemers over de diverse klachten die Sjö-
grenpatiënten kunnen hebben. We hopen ook dat er inzicht 
gegeven is in het wetenschappelijk onderzoek in het Eras-

Omdat we graag interactie met de deelnemers aan de 
workshop wilden stimuleren en input vanuit het publiek 
waardevol voor de andere deelnemers is, kreeg iedere 
deelneem(st)er een rode en groene kaart uitgereikt. 
Daarna hebben we een aantal stellingen besproken. De 
deelneem(st)ers konden telkens met de kaarten aangeven 
of ze dachten dat de stelling waar of onwaar was. Vervol-
gens hebben we naar aanleiding van de stelling besproken 
welke informatie er voorhanden is over bijvoorbeeld de 
verschillende organen en de klachten die aantasting van 
die organen geven. Dit leidde ertoe dat regelmatig men-
sen hun ervaringen op een specifiek gebied deelden en er 
een aantal vragen gesteld werd. 

Bij de bespreking van de voortgang van het wetenschap-
pelijk onderzoek bij het Erasmus MC lag het accent op de 

Sjögren een systeemziekte: kliniek en wetenschappelijk onderzoek. Zana 
Brkic en Marjan Versnel, afdeling Immunologie, Erasmus MC Rotterdam
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mus MC. Wij vonden de landelijke contactdag en de work-
shop inspirerend. We hebben de workshop afgesloten met 
het uitspreken van de hoop dat in 10 jaar tijd de Nobelprijs 
voor geneeskunde, die recent voor het jaar 2018 is toege-
kend aan twee immunologen voor een doorbraak voor de 
behandeling van kanker in 2028 wordt toegekend voor een 
goede behandeling van het syndroom van Sjögren. 

Stellingen workshop:
Stelling 1:
•  Henrik Sjögren, een Zweedse oogarts, beschreef voor 

het eerst in 1933 een patiënt met droge ogen en droge 
mond

Stelling 2:
•  Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte 

uitsluitend van de speeksel- en de traanklieren

Stelling 3:
•  De periode tussen het ontstaan van de eerste symp-

tomen en het stellen van de diagnose duurt gemiddeld 
9 jaar

Stelling 4: 
•  Voor 40% van patiënten is moeheid het meest ernstige 

symptoom
•  50% van patiënten kampt met ernstige vermoeidheid 

resulterend in niet kunnen werken en sterke daling van 
kwaliteit van leven

Stelling 5:
•  De ene Sjögrenpatiënt is niet de andere

Stelling 6:
•  Interferonverhoging is aanwezig in alle Sjögren-

patiënten? 

Stelling 7:
•  Heeft moeheid bij Sjögrenpatiënten een biologische  

oorzaak? Of anders gezegd zijn er specifieke moleculen 
die moeheid kunnen veroorzaken?

Stelling 8:
•  Wetenschappelijk onderzoek gaat leiden tot nieuwe en 

betere  behandelingen voor patiënten met Sjögren.

Antwoorden:
Stelling 1: Niet waar, een weetje, zie afbeelding

Stelling 2:
Niet waar, zie afbeeldingen 2

Stelling 3: Waar 
Toelichting:
•  Omdat de Sjögrenpatiënt veelal een vrouw in de meno-

pauzale leeftijd is worden klachten aanvankelijk onjuist 
aan menopauze toegeschreven

•  Veel algemene en niet specifieke klachten (moeheid, 
griepachtige verschijnselen, spier- en gewrichtspijn) 

Stelling 4: Waar
Toelichting:
•  Voor 40 procent van patiënten is moeheid meest ern-

stige symptoom
•  50 procent van patiënten kampt met ernstige vermoeid-

heid resulterend in niet kunnen werken en sterke daling 
van kwaliteit van leven

Stelling 5: Waar
Toelichting:
•  Verschillende responsen op dezelfde behandeling
•  Waarschijnlijk verschillende pathofysiologische mecha-

nismes leidend tot dezelfde ziekte
We verwachten dat in de toekomst na bloedonderzoek er 
per patiënt een specifieke behandeling wordt gekozen.

Stelling 6: Niet waar.
Toelichting: ongeveer 55 procent van de patiënten met 
Sjögren is interferon positief. Deze patiënten zouden mo-
gelijk baat hebben bij een blokkade van deze interferon 
verhoging.

Stelling 7: Waar
Toelichting: Recent onderzoek in het Erasmus MC toont 
aan dat er in het bloed van vermoeide patiënten met Sjö-
gren een set verhoogde moleculen aanwezig is die in het 
bloed van niet-vermoeide patiënten niet verhoogd zijn.

Stelling 8: Dat is onze sterke overtuiging en daar doen op 
diverse plaatsen in Nederland waaronder in het Erasmus 
MC onderzoekers hun best voor.
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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.

Grootste gehaakte deken

Lang geleden ben ik begonnen te haken, 
gewoon omdat ik daar zin in had. Garen ge-
haald en aan de slag. Lossen, vasten, stok-
jes, zes kleuren in vierkante lapjes. Wat zou 
het worden? Een dekentje, een sprei, één- of  
tweepersoons? Geen idee. Ik beleefde er 
vele uurtjes plezier aan en tijdens het haken 
besloot ik om voor een eenpersoons sprei 
te gaan. Voor welk bed? Geen idee. Mijn 
moeder hechtte draadjes af, we hadden een 
fijne samenwerking, we zijn een goed team 
samen.  

In de Leeuwarder Courant een artikel over 
een Culturele Hoofdstad-project: de Groot-
ste Gehaakte Deken van de wereld. Haken 
als metafoor voor een betere wereld. Let’s 
crochet and unite the World. Door kleine 
verschillende draadjes, lapjes en spreien 
tot een grote kleurrijke deken te verbinden, 
verbondenheid tussen de mensen laten 
zien. Uiteindelijk komen alle spreien via 
goede doelen bij mensen terecht die het no-
dig hebben. Symboliek en gedachten omzet-
ten in iets tastbaars, dat vind ik mooi. Mijn 
sprei had haar bestemming gevonden.
Met wit garen haakte ik alle lapjes aan 
elkaar. Vorig jaar het laatste afgehechte 
draadje doorgeknipt. Op de fiets naar het 
depot in Drachten, het sprei in een big shop-
per aan het stuur. Het was er gezellig, de 
dames hadden het reuze naar de zin. ‘Wil 
je koffie?’ ‘Nee, ik moet verder voor een 
afspraak in het ziekenhuis.’ ‘Je bent altijd 
welkom.’ Het voelde goed om mijn sprei hier 
achter te laten. 

Via de media volgde ik het laatste nieuws 
over de grote deken. Tytsjerk juli 2018, 
meer dan 10.000 spreien uit 50 verschil-
lende landen. Onderweg gehaakte dromen-
vangers en mensenfiguren die de richting 
aan geven. In het verhalenhuis heb ik mijn 

verhaal opgeschreven en achtergelaten. Lo-
pend over de grote deken heb ik een sterk 
gevoel, ik moet naar de buitenkant. Zou 
mijn sprei daar liggen? Aan het eind van de 
deken staan uitnodigend strandstoelen. Een 
pauze en door. En weer lopen mijn voeten 
als vanzelf naar de buitenkant, alsof ik door 
een onzichtbaar draadje naar de rand toe 
word getrokken. Het brengt me niet naar 
mijn eigen sprei maar wel recht in de armen 
van Dianne, onze schoondochter. Dat is ook 
verbondenheid. 

Verbinden. Hebben we niet allemaal een 
stukje draad gekregen van dezelfde grote 
bol garen? Levensdraadjes in allerlei kleu-
ren, van verschillende lengtes, met of zon-
der knopen. Verbonden met elkaar door een 
onzichtbare rode draad. Iedereen een kleine 
schakel in het hele grote geheel. 

Later die week sta ik in een winkel met een 
zakje gekleurde elastiekjes in mijn handen. 
Geen idee waarom maar die moeten mee 
naar huis. Er belt een lotgenoot, we delen 
dezelfde-syndroom-van-Sjogren-knoop. 
‘Hoe hou je het toch telkens weer vol,’ 
vraagt ze. ‘Er zit rek in mijn draadje.’ Elas-
tiek dat zorgt voor veerkracht en flexibili-
teit. Met knopen verbind ik de elastiekjes 
met elkaar en hang ze aan het stuur van 
mijn fiets. Ze staan symbool voor veer-
kracht, maar het staat vooral heel vrolijk en 
ik wordt er blij van. 

De grootste gehaakte deken, wat een mooi 
project. Onderin de kast lagen nog restjes 
katoen. Samen met nieuwe bollen garen 
haak ik er een nieuw sprei van. Voor wie? 
Geen idee. Ergens in de toekomst zal het z’n 
bestemming wel vinden. 

Roelie
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Dr. Dolf Boerman, neuroloog, heeft voor de LCID onderstaand  
artikel aangeleverd. In de workshop is hij hier verder op ingegaan. 

Wat is het? 
Polyneuropathie (PNP) betekent: ziekte van meerdere 
zenuwen. Op zichzelf zegt de term dus niets over de oor-
zaak maar alleen over het deel van het zenuwstelsel dat is 
aangetast. 

Waar heb je last van? 
Door de bouw en functie van een zenuw zijn de klachten 
bijzonder en voor patiënten vaak moeilijk onder woorden 
te brengen. Immers, je voelt met je zenuw of iets warm of 
koud is, pijn doet of beweegt. De zenuw geeft dit gevoel 
heel precies door aan het ruggenmerg en de hersenen 
waar de prikkels verwerkt worden tot een beeld in het be-
wustzijn. Maar wat als de boodschap niet goed wordt af-
geleverd? Dat lijkt nog het meest op een TV waarvan het 
signaal voortdurend hapert of kortsluiting heeft: je ziet 
de gekste beelden, kleuren en je mist beelden die voorbij 
schieten: probeer dat maar eens onder woorden te bren-
gen! Zo is het ook met een zieke zenuw: het veranderde 
gevoel heeft twee kanten: prikkeling en uitval. 

De uitval bestaat uit een soort verdoofd gevoel alsof er 
steeds handschoenen over de handen of dikke sokken 

over de voeten zitten. Als je iets probeert vast te pakken 
is het moeilijk om te voelen hoe hard je knijpt. Mensen 
kunnen dingen laten vallen of juist kapot knijpen. Ook het 
evenwicht bij lopen en staan kan aangetast zijn: het be-
wegingsgevoel van de gewrichten en banden in de benen 
komt niet goed of te langzaam door wat kan leiden tot 
struikelen en vallen. Spierzwakte kan deel uitmaken van 
het klachtenpatroon. 

De prikkeling is het meest hinderlijke van een PNP. Er kan 
een voordurend branderig gevoel bestaan in vooral de on-
derbenen en de voeten. Dit is minder uitgesproken in de 
handen omdat de beenzenuwen langer zijn en in de regel 
ernstiger aangetast. Het gevoel is voortdurend aanwezig 
vaak wel erger bij temperatuursveranderingen en neemt 
vaak toe bij aanraken. Dat verschijnsel heet allodynie: een 
wrijvings- of bewegingsprikkel wordt door het zenuwstel-
sel waargenomen als pijn. Het zenuwstelsel kan de prik-
kels ook steeds sterker gaan verwerken waardoor de pijn 
en tintelingen zich uitbreiden over een groter gebied. Dat 
heet sensitisatie.

Wat zijn de oorzaken?
Er bestaat een lange lijst van oorzaken (zie o.a. de web-
sites), maar in ons land zijn er vier belangrijke en veel 
voorkomende oorzaken: diabetes mellitus, nierinsufficiën-
tie, vitaminetekort (vooral van B1 en B12) en veroudering 
(CIAP: chronische idiopatische axonale polyneuropathie). 

Is het gevoelig  
of juist niet?

Workshop LCID

Polyneuropathie

1.	Elektrische	draad 2.	Lengte	principe

dr. Dolf Boerman
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goed genoeg. Er worden wel pogingen gedaan om nieuwe 
medicijnen te ontwikkelen en om bijvoorbeeld epilepsie-
medicijnen in te zetten voor de behandeling van neuropa-
tische pijn. Een wonderpil is er echter niet. 

Daarnaast gebruiken veel patiënten voedingssupplemen-
ten van twijfelachtige waarde en ook wel cannabis (dat 
helpt soms wel). De nieuwere en hoopvolle ontwikkeling 
is de ruggenmergstimulatie. Hierbij wordt een draad in-
gebracht in de vliesruimte rond het ruggenmerg op borst-
hoogte en wordt de geleiding van pijnprikkels beïnvloed. 
De onderhandeling over toepassing bij pijnlijke PNP zijn in 
volle gang. 

Dit verhaal is nog niet af: er blijven ontwikkelingen in het 
veld van de PNP die van groot nut kunnen zijn voor de 
patiënten met ernstige klachten. Misschien gaat het zelfs 
lukken om zenuwen zichzelf te laten repareren. Zover is 
het helaas nog niet. 

Websites:

VSN: Vereniging spierziekten Nederland: 

https://www.spierziekten.nl/overzicht/polyneuropathie/

UMCU afdeling neurologie:

https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencen-

trum/Ziektebeelden,-onderzoeken-en-behandelingen/Ziekten/Poly-

neuropathie

Nederlandse Vereniging voor neurologie, NVN:

https://www.neurologie.nl/publiek/patientenvoorlichting/ 

polyneuropathie 

Bij veel patiënten is de oorzaak dus al duidelijk en hoeft 
er niet veel onderzoek meer gedaan te worden. De be-
langrijkste onderzoeken zijn: het EMG (electromyogram), 
waarbij de zenuwgeleiding wordt gemeten en bepaald 
kan worden welk onderliggend type zenuwaandoening de 
klachten veroorzaakt. Daarnaast is bloedonderzoek be-
langrijk en soms beeldvorming (MRI-scans en CT-scans), 
vooral om andere oorzaken uit te sluiten. 

Wat kan je er aan doen?
Dat is helemaal niet zo eenvoudig. Uit de lijst van oor-
zaken valt dit deels wel af te leiden: tekorten aanvullen 
(vitaminen) en diabetes zo goed en scherp mogelijk instel-
len. Dit laatste gebeurt in de huisartsenpraktijken veel 
beter dan vroeger en daardoor zien neurologen ook wat 
minder pijnlijke diabetische PNP. Daarentegen is het dui-
delijk dat veel meer mensen aan PNP lijden dan vroeger 
werd gedacht: vooral het ziektebeeld van de dunne vezel 
neuropathie is ontdekt en bekend geworden door werk in 
het MUMC (Prof. C.G. Faber). Gelukkig is het dus nu zo dat 
veel klachten een naam hebben en begrepen worden. 

Het belangrijkste gereedschap voor de behandeling is het 
medicijn. Maar de medicijnen die we hebben om vooral 
de zenuwpijn te behandelen zijn niet veel anders dan 10-
20 jaar geleden en sommige medicijnen (carbamazepine 
bijvoorbeeld) zijn al meer dan 50 jaar oud. Vaak worden 
combinaties van verschillende middelen gebruikt en wordt 
er geprobeerd om een zo bevredigend mogelijke samen-
stelling te krijgen maar het effect is bij veel patiënten niet 

Ruggenmerg	met	wortels:

*Via	het	RM	naar	het	brein:
*Bewustwording,	Pijn:	
*wat	&	waar?

Zo kunnen de hersenen in beeld komen
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Wetenschappelijk onderzoek

Kunnen we beter  
zaken voorspellen?

Op 4 oktober jl. promoveerde Sofie Blokland aan de Uni-
versiteit Utrecht op haar proefschrift getiteld “Innovatie-
ve technieken om speekselklierweefsel te onderzoeken en 
de rol van CCL25 en CCR9-positieve T-helpercellen in het 
syndroom van Sjögren”. Het onderzoek werd uitgevoerd 
in het UMC Utrecht, in het Laboratorium voor Translatio-
nele Immunologie onder begeleiding van prof. dr. Timothy  
Radstake (reumatoloog), dr. Joel van Roon (immunoloog) 
en dr. Aike Kruize (reumatoloog). 

Omdat deze materie soms moeilijk te begrijpen is voor 
een buitenstaander, heeft Sofie een aantal begrippen na-
der omschreven (zie kaders).
Bij dit promotieonderzoek heeft ze speekselklierweefsel en 
bloed van Sjögrenpatiënten en non-Sjögren siccapatiënten 
in het laboratorium onderzocht. Het speekselklierbiopt dat 
wordt afgenomen om te beoordelen of er ontsteking in de 
speekselklieren aanwezig is, heeft een belangrijke plaats in 
de diagnostiek van het syndroom van Sjögren. 

Promotieonderzoek: Innovatieve technieken om speekselklierweefsel te onderzoeken 

en de rol van T-helpercellen in het syndroom van Sjögren

Secretoom
Het vocht waarin het speekselklierbiopt gelijk na af-
name (nadat het eerst is afgespoeld) wordt bewaard 
voordat het naar de patholoog wordt gebracht, wordt 
gebruikt voor het secretoom. In dit vocht van biopten 
van patiënten waarvan een deel wel en een deel niet 
Sjögren bleek te hebben, hebben de onderzoekers 
ongeveer 100 ontstekingsstoffen (cytokines) gemeten. 
Het onderzoek laat zien dat er verrassend veel ont-
stekingsstoffen aantoonbaar zijn in het vocht waarin 
de biopten worden bewaard, en dat de concentratie 
van de ontstekingsstoffen kan worden bepaald. Een 
deel van deze stoffen blijkt in verhoogde concentratie 
aanwezig te zijn in het vocht van de biopten van Sjö-
grenpatiënten. Hierbij hangt de concentratie samen 
met de mate van ontstekingsreactie in het speeksel-
klierbiopt.

Prof. dr.Timothy Radstake overhandigt Sofie haar 'bul'
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De rol van CCR9+ T-helpercellen in het syndroom van 
Sjögren
Het immuunsysteem bestaat vooral uit witte bloedcel-
len, immuuncellen, die zich in bloed, lymfeklieren en bijna 
alle organen bevinden. Ze spelen een belangrijke rol in de 
afweer tegen ziekteverwekkers. Er zijn veel verschillende 
typen immuuncellen met allemaal hun eigen taak.
Deze immuuncellen communiceren met elkaar door cel-
celcontact en ontstekingsstoffen (cytokines). Beschadigd 
weefsel en weefsel waarin een ziekteverwekker is binnen-
gedrongen – maar ook immuuncellen die een signalerende 
functie hebben – kunnen ontstekingsstoffen
maken, die andere immuuncellen aantrekken (chemoki-
nes). Op deze manier komt er een afweerreactie om de 
ziekteverwekker te bestrijden en het weefsel te herstel-
len. Bij een autoimmuunziekte zoals het syndroom van 
Sjögren, is het immuunsysteem te actief en keert het 
zich, behalve tegen ziekteverwekkers van buitenaf, ook 
tegen het eigen lichaam.

Voor Sjögren is, naast de eerder genoemde aanwezigheid 
van te grote aantallen immuuncellen in de speekselklie-
ren, een tweede afwijking in het immuunsysteem karak-
teristiek, en dat is een te grote activiteit van B-cellen. 
B-cellen kunnen antistoffen produceren en ontwikkelen 
zich tot plasmacellen die in staat zijn nog grotere hoe-
veelheden antistoffen te produceren. Bij Sjögrenpatiënten 
betekent dat de aanwezigheid van anti-Ro/SSA en anti-
La/SSB antistoffen (dit zijn eiwitten) en ook dat het totaal 
aan immuunglobuline (serum IgG, eiwitten in het bloed) is
verhoogd. 
In speekselklierweefsel van Sjögrenpatiënten komen te 
veel IgG en IgM producerende plasmacellen voor. De ver-
hoogde activiteit van B-cellen is ook verantwoordelijk 
voor het verhoogde risico op het ontwikkelen van lym-
feklierkanker, dat met name in de grote speekselklieren 
kan ontstaan, en in de meeste gevallen als doorgeslagen 
activiteit van B-cellen kan worden beschouwd. Niet alleen 
de B-cellen spelen een belangrijke rol. Er zijn weliswaar 
veel B-cellen en plasmacellen in de speekselklieren van 
Sjögrenpatiënten aanwezig, maar het grootste deel van 
de immuuncellen in de speekselklieren bestaat uit ‘T 
helper (Th) cellen’. Zoals hun naam al zegt, helpen deze 
Th-cellen andere immuuncellen om te actief te worden, 
en zijn ze essentieel om ook B-cellen te activeren tot de 
eerdergenoemde verhoogde B-celactiviteit. Dit doen ze 
door cel-celcontact met de B-cellen en door het produce-
ren van cytokines. Naast B-cellen zijn dus ook Th-cellen 
belangrijk.

Er zijn binnen de Th-cellen ook weer verschillende typen. 
Een bepaald type dat in staat is B-cellen bijzonder ef-
fectief te activeren, is de ’T follicular helper cell’ (Tfh, ’T 
folliculaire helpercel’). Dr. Gwenny Verstappen van het 
UMC Groningen heeft veel onderzoek gedaan naar de rol 
van deze cellen in het syndroom van Sjögren. Deze cellen 
zijn in te hoge aantallen aanwezig in speekselklieren van 
Sjögrenpatiënten, en in nog hogere mate als er meer ziek-
teverschijnselen zijn. Er wordt daarom gedacht dat ze een 
belangrijke rol spelen in het syndroom van Sjögren. Deze 
cellen zijn te herkennen aan een eiwit op hun oppervlak: 
CXCR5. 

Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op het ontwik-
kelen van nieuwe technieken om de ontstekingen in het 
speekselklierweefsel beter te begrijpen: epigenetische 
celtelling* middels celspecifieke DNA-modificaties en ana-
lyse van het speekselkliersecretoom* waarbij eiwitten die 
door het biopt worden geproduceerd worden gemeten. Bo-
vengenoemde nieuwe technieken kunnen grote hoeveel-
heden informatie op een objectieve, gestandaardiseerde 
manier uit een relatief kleine hoeveelheid speekselklier-
biopsiemateriaal opleveren, bijvoorbeeld voor prognose 
en diagnose. Dit levert tevens een grote bijdrage aan de 
kennis over lokale ontsteking en weefselschade bij het 
syndroom van Sjögren en zou kunnen worden toegepast 
in toekomstig geneesmiddelenonderzoek met Sjögrenpa-
tiënten. In het bijzonder is de rol bestudeerd van CCR9+ 
T-helpercellen, die een cruciale rol in de klierontsteking 
zouden kunnen spelen. CCR9+ Th-cellen kunnen een 
belangrijke rol spelen in de vorming van ontstekingen 
in de speekselklieren en de productie van autoantistof-
fen. CCR9+ Th-celaantallen zijn verhoogd in het bloed en 
speekselklierweefsel van Sjögrenpatiënten en deze cellen 
produceren hoge concentraties van ontstekingsbevor-
derende stoffen en activeren B-cellen tot het maken van 
antistoffen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of 
CCR9+ Th-cellen een geschikt therapeutisch doelwit zijn.

We beseffen dat onderstaande tekst wel veel wetenschap-
pelijke termen bevat. Mocht het u teveel worden, schroom 
dan niet om het cursieve gedeelte over te slaan. En lees 
dan gerust verder bij het kopje Toekomst

Epigenetische celtelling
De andere innovatieve techniek die ze onderzoeken, is 
‘epigenetic cell counting’ (ECC). Hiervoor wordt DNA 
uit speekselklierbiopten van patiënten geïsoleerd. 
Het DNA uit de biopten is dus afkomstig van speek-
selklierweefselcellen, maar ook van de immuuncellen 
die zich in de weefsels bevinden. Het DNA is de code 
van alle genen. In verschillende typen cellen staan 
verschillende genen ‘aan’. Sommige van die genen zijn 
specifiek voor een bepaald celtype en zijn in andere 
celtypen niet actief (in een oogcel zijn dat andere 
genen dan in een huidcel, bijvoorbeeld). Op basis van 
deze celtype-specifieke genen wordt het aantal im-
muuncellen van een bepaald type berekend ten op-
zichte van het totale aantal cellen in het weefsel. Dit 
getelde aantal immuuncellen op basis van DNA blijkt 
goed overeen te komen met het aantal geteld onder 
de microscoop. Belangrijk is dat deze DNA-meting 
veel minder tijdrovend en bewerkelijk is, zeker als er 
meerdere celtypen in het weefsel moeten worden ge-
teld. Bovendien lijkt er voor ECC minder weefsel nodig 
te zijn. ECC lijkt daarmee een veelbelovende techniek 
om efficiënt en objectief immuuncellen te tellen in 
speekselklierweefsel. Op basis van deze techniek 
kan zo een groep patiënten met hoge aantallen im-
muuncellen worden geïdentificeerd. De hoge aantallen 
ontstekingscellen blijken samen te hangen met hoge 
concentraties van bepaalde ontstekingsstoffen in het 
weefsel van deze groep mensen. 
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Een aantal jaren geleden heeft een andere groep on-
derzoekers ontdekt dat een Th-celtype met een ander 
eiwit, namelijk het eiwit CCR9, functies gemeenschap-
pelijk heeft met de CXCR5+ Tfh-cellen en dat ook CCR9+ 
Th-cellen in verhoogde aantallen aanwezig zijn in het 
bloed van Sjögrenpatiënten. CCR9+ Th-cellen kunnen, 
evenals CXCR5+ Tfh-cellen, B-cellen krachtig activeren. 
In het onderzoek van Sofie Blokland is ontdekt dat ook 
CCR9+ Th-cellen in verhoogde aantallen aanwezig zijn in 
de speekselklieren van Sjögrenpatiënten. Ook het eiwit 
(chemokine CCL25) dat ervoor kan zorgen dat deze cellen 
naar de speekselklieren kunnen gaan is in verhoogde con-
centratie aanwezig. Daarnaast heeft de CCR9+ Th-cel an-
dere eigenschappen waardoor ze een rol zouden kunnen 
spelen in het syndroom van Sjögren. Deze cellen bevinden 
zich namelijk (ook) in (gezonde) slijmvliezen, en ze kunnen 
vele cytokines – zoals interferon-gamma (IFN-γ) – maken, 
waarvan wordt gedacht dat ze belangrijk zijn in het ziek-
teproces bij het syndroom van Sjögren. Daarnaast kunnen 
ze krachtig worden geactiveerd door IL-7, een eiwit dat 
in verhoogde mate in de speekselklieren van Sjögrenpa-
tiënten aanwezig is en een rol zou kunnen spelen in het 
ontstaan van de ontstekingen in de speeksel

Toekomst
De toekomst zal uitwijzen of de concentraties ontstekings-
stoffen in het secretoom en de aantallen immuuncellen in 
het biopt betekenis hebben voor het beloop van klachten 
en ziekteverschijnselen van deze patiënten. Vervolgonder-
zoek is nodig om te weten of deze nieuwe technieken een 
bijdrage kunnen leveren aan de diagnostiek van Sjögren en 
aan een betere voorspelling van het risico op het ontstaan 
van lymfeklierkanker en het optreden van (ernstige) or-
gaanbetrokkenheid. Zowel onderzoek naar het secretoom 
als het gebruik van ECC lijken veelbelovende technieken 
om bij toekomstig onderzoek naar de werkzaamheid van 
medicijnen te gebruiken: is een medicament in staat ont-
stekingsstoffen en immuuncelaantallen te doen dalen, 
kunnen we op basis van een profiel, gebaseerd op ontste-
kingsstoffen of immuuncellen, voorspellen welke patiën-

ten wel of juist geen baat zullen hebben bij een 
bepaald medicament? Ook de rol van CCR9+ 
Th-cellen wordt verder onderzocht. Toekomstig 
onderzoek zal moeten uitwijzen of CCR9+ Th-
cellen een geschikt therapeutisch doelwit zijn 
om de ontstekingen in de klieren te remmen.

Patiëntenparticipatie
Om aan de lezers van het proefschrift (met 
name artsen en wetenschappers, maar ook 
vrienden en familie) een beeld te geven van 
hoe het is om met het (vaak aan de buitenkant 
onzichtbare) syndroom van Sjögren te leven, 
heeft ze vier Sjögrenpatiënten gevraagd om een 
verhaal over hun ervaringen te schrijven voor 
in dit proefschrift. Ook een ander aspect wordt 
belicht in deze verhalen. De patiënten die deze 
stukken hebben geschreven werken samen met 
artsen en onderzoekers aan wetenschappelijk 
onderzoek en zorg, wat ‘patiëntenparticipatie’ 
wordt genoemd. Contact tussen patiënten en 
onderzoekers, en actieve deelname van patiën-
ten aan wetenschappelijk onderzoek en zorg, 
zijn van grote waarde voor het verbeteren van 

de kwaliteit van onderzoek en zorg. Het gaat tenslotte 
niet alleen in de zorg, maar ook bij wetenschappelijk on-
derzoek – hoe ‘basaal’ ook, zoals in dit proefschrift – om 
de patiënt en het verbeteren van de toekomst voor pati-
enten. De patiënten zijn gevraagd om over hun ervaringen 
op dit gebied en over het belang van patiëntenparticipatie 
te schrijven.

Tijdens haar promotieonderzoek in het UMC Utrecht heeft 
Sofie bijgedragen aan de bevordering van patiëntenparti-
cipatie. Ze was betrokken bij de organisatie van een dag 
waarbij patiënten op het laboratorium werden uitgenodigd 
en bij een informatiedag over wetenschappelijk onderzoek 
op de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie 
van het UMC Utrecht. Daarnaast heeft ze geholpen bij 
het mogelijk maken van de aanwezigheid van patiënten 
bij de Sjögrenwerkgroep van het Landelijk Overleg Sys-
teemziekten waarbij artsen en wetenschappers de huidige 
ontwikkelingen op dit gebied bespreken.

De schrijfsters van de stukken die in het proefschrift 
staan, Lucienne Dekker, Joyce Koelewijn-Tukker, Marianne 
Visser en Wilma Wissink, en afgevaardigden van de NVSP 
Annemiek Heemskerk, Mascha Oosterbaan en Marianne 
Pees waren aanwezig bij de verdediging. De leden van de 
commissie die het proefschrift hebben beoordeeld alsook 
de voorzitter van de plechtigheid waren erg enthousiast 
over de aanwezigheid van patiënten en de bijdrage van 
patiënten aan het proefschrift.
En..ze heeft op 6 oktober 2018 de Sjögren Award  
gewonnen.

Sofie Blokland (1989) studeerde geneeskunde aan de Uni-
versiteit Utrecht, waarna ze promoveerde aan dezelfde 
universiteit. Momenteel is ze in opleiding tot reumato-
loog en betrokken bij het vervolgonderzoek naar Sjögren 
in het UMC Utrecht. ��

Alle betrokkennen bij elkaar!
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Ik leef zo

Je leeft maar één keer…
Voor het interview van dit ‘n Ogenblikje is de weg die ik moet afleggen opnieuw 

symbolisch voor degene die ik ga spreken, ik moet namelijk een lange reis maken 

(200 km) voor ik aankom bij Marie-Anne Hilckmann. Ze woont samen met haar 

man Hans in het mooie Wijchen vlakbij Nijmegen. Marie-Anne (69) heeft een echt 

lange, intense weg achter de rug en dan zonder soepele snelwegen maar door een 

diep dal met heftige ervaringen. En juist omdat nu de weg weer omhoog loopt en 

ze het nodige achter zich kan laten wil ze ons deelgenoot maken van hoe zij nu in 

het leven staat.

Het mooie en warme weer past niet echt bij de tijd van 
het jaar dus ik word hartelijk ontvangen in de grote ach-
tertuin. Een prieel met een enorme blauweregen en een 
rustgevend Mariabeeld dat mensen met open armen 
verwelkomt. Ik heb meteen alle aandacht van Lientje 
de teckel die zich met de volle 100 procent inzet om te 
laten zien hoe ontzettend schattig ze is, ik ben al snel 
overtuigd! Marie-Anne draagt kleding met een duidelijk 
statement ‘Enjoy Today’ en dat ze dit weer kan uitdragen 
en kan voelen is voor haar en haar gezin nog iedere dag 
bijzonder.

Je bent hersteld van een heftige periode, kun je daar wat 
meer over vertellen?
“We spreken in het gezin over voor de crisis en na de cri-
sis, zo hevig is de tijd van mijn depressie voor iedereen 
geweest. Van het voorjaar 2016 tot eind augustus 2017 
ben ik door het diepst mogelijke dal gegaan. Ik wens het 
echt niemand maar dan ook niemand toe… Ik ben opge-
nomen geweest en er is van alles geprobeerd om me er-
doorheen te helpen, maar ik had uiteindelijk ECT’s nodig 
(Electroshock therapie) om eruit te komen, elf keer gehad 
en na een keer of vier begon mijn gezin te merken dat het 
wat ging doen.”

Heb je ooit eerder depressieve klachten in je leven ge-
had?
“Rond mijn dertigste heb ik een depressie doorgemaakt, 
die gelukkig minder lang duurde. De laatste depressie 
heeft me echt acuut overvallen en ik heb me nog wel 
afgevraagd of het samen zou kunnen hangen met de Sjö-
gren… er komen wel meer depressieve klachten voor bij 
chronische ziektes.” Hans vult nog aan dat het wel een 
opstapeling was van verschillende lichamelijke klachten 
voor ze echt de depressie ontwikkelde. We praten nog 
even door over de herinneringen aan die tijd. Marie-Anne 

De rubriek in het ‘n Ogenblikje waarin een van onze leden vertelt over 

hoe hij of zij in het leven staat.
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vertelt hoe ze dagen in de stoel kon zitten zonder enige 
mogelijkheid te reageren op (positieve) prikkels, hoe diep 
haar wens was om niet verder te leven en hoe ook de 
sociaal geriater/-psychiater begreep dat het voor haar 
onhoudbaar was als er niet iets zou verbeteren. Ze is nog 
steeds dankbaar voor de uiteindelijke beslissing om ECT 
toe te passen. De bijwerkingen van wat - tijdelijk - geheu-
genverlies vallen weg tegen wat er bereikt is, weer terug-
keren naar een normaal leven, met Sjögren, met daardoor 
de nodige klachten maar met het vermogen om weer te 
genieten van de mooie dingen om haar heen. “Misschien 
moest ik de depressie overwinnen om met de Sjögren om 
te kunnen gaan”, denkt ze regelmatig. 

En die mooie dingen zijn er genoeg, kan je bijvoorbeeld 
iets vertellen over je gezin?
Ze wil nu het liefst haar telefoon grijpen, maar die is de 
hele dag al van slag en ze kan nu geen foto’s laten zien, 
dan moet het maar even met woorden. “Ik heb een zoon 
Flip van 43 met drie kinderen Cees (13), Lieve (10) en 
Saartje (7) en die wonen op tien minuten fietsen van 
hier. Ze hebben net een puppy gekregen en ze sturen 
nu steeds schattige foto’s van een kleine pluizig hondje 
bij iedereen op schoot. En ik heb een dochter Lenny van 
eenenveertig, zij heeft samen met haar vriendin een mooi 
restaurant in Noorbeek, dat is natuurlijk wat verder weg 
maar daar gaan we graag elke maand een paar dagen 
naartoe. En ook zij hebben een hond. Als we daar zijn 
doen we graag wat hand- en spandiensten, Hans doet de 
tuin, ik ga servetten strijken of wat er maar moet gebeu-
ren. Eigenlijk zouden we graag in die omgeving een huisje 
vinden als tweede onderkomen. Wij zijn niet van de verre 
vakanties en daar iets van onszelf in plaats van steeds 
logeren bij onze dochter zou heel mooi zijn. Hans en ik 
wonen al zeventien jaar in dit huis en komen oorspronke-
lijk uit Nijmegen. We wonen hier verder heerlijk en zijn op 
de toekomst voorbereid want we hebben er beneden een 
kamer met badkamer aan laten bouwen, zodat we als de 
trap niet meer zou lukken we hier toch nog kunnen blijven 
wonen.”

Wat voor werk heb je gedaan?
“Ik ben kleuterjuf geweest en daarna ook enige tijd 
schoolhoofd van een klein schooltje. Ik ben gestopt met 
werken toen de kinderen kwamen, maar toen de jongste 
een jaar of twaalf was ben ik weer gaan werken. Wel in 
een heel andere functie, ik ben jaren afdelingssecreta-
resse geweest op de hartbewaking van het Canisius zie-
kenhuis, echt een hele leuke baan!”
“Eenmaal met pensioen ben ik vrijwilliger geworden in het 
hospice hier in de buurt, maar dat heb ik sinds de crisis 
nog niet opnieuw opgepakt.”

Kun je iets vertellen wanneer en hoe de diagnose het 
syndroom van Sjögren gesteld werd?
“De diagnose werd gesteld in 2007 maar waarschijnlijk 
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had ik het al veel langer. Het werd ontdekt door een alerte 
mondhygiëniste, het viel haar namelijk op dat ik zo’n 
droge mond had, toen ik haar vertelde dat ik ook zulke 
droge ogen had dacht zij al meteen aan het syndroom 
van Sjögren! Via de huisarts heb ik toen bloed laten prik-
ken en daar kwam al uit dat ik Sjögren antistoffen had en 
zo ben ik doorverwezen naar de reumatoloog in de Sint 
Maartenskliniek in Nijmegen. Via de oogarts had ik eerst 
een kappenbril maar dat beviel helemaal niet en later 
bandagelenzen en die heb ik nu nog steeds. Ik heb ze op 
sterkte en dat bevalt best goed samen met regelmatig 
oogdruppels gebruiken, maar hoe langer de avond duurt, 
hoe meer last ik krijg.”

Actief in de onderzoeken voor Sjögrenpatiënten is 
Marie-Anne ook, ze heeft meegedaan met speekselklier 
onderzoek in het VUmc Amsterdam en heeft sinds kort 
vijf implantaten als onderdeel van een onderzoek naar 
implantaten bij Sjögrenpatiënten via het UMC Utrecht. Op 
dit moment zit ze in het beoordelingstraject voor een stu-
die in Groningen waarbij patiënten met Sjögren het mid-
del Abatacept gaan krijgen als behandeling. Maar er is bij 
vooronderzoek ontdekt dat ze een MALT-lymfoom heeft 
en nu is daar verdere diagnostiek nodig en aan kan ze niet 
aan het onderzoek meedoen, omdat de Sjögren in een te 
vergevorderd stadium is. Best wel spannend want als het 
lymfoom ook op andere plekken zit dan in haar speeksel-
klier dan zou er een zwaardere behandeling nodig kunnen 
zijn. En zolang dat niet duidelijk is gaan de implantaten 
even ‘on hold’. 

Wat merk je nu in het dagelijks leven van de Sjögren?
“Gelukkig heb ik wat minder last van vermoeidheid, maar 
ik moet eigenlijk op tijd naar bed, met name omdat mijn 
ogen dicht willen, minder omdat ik zo moe ben. Verder 
heb ik last van mijn mond, snel branderig, ik kan ook 
moeilijk slikken en eet altijd alles samen met wat ap-
pelmoes, een cupje appelmoes staat dus altijd op tafel. 
Mijn smaak is in het geheel minder geworden en ik heb al 
langere tijd moeite om goed op gewicht te blijven. Halver-
wege dit interview komt er een pakketbezorger met een 
paar dozen drinkvoedingsflesjes waar Marie-Anne er twee 
per dag van gebruikt. Verder ben ik gestopt met zingen, 
dat kwam door de crisis maar ik pak het nu nog niet op 
omdat ik het water drinken tijdens uitvoeringen erg lastig 
vind, ik ben er nog over aan het nadenken of ik dat wel 
weer wil gaan doen.”
Vervolgens somt Marie-Anne op wat ze verder wel doet 
aan leuke dingen: Ze zit op Werelddans, op Bewegen op 
Muziek en samen met Hans doet ze de cursus ‘Zeker be-
wegen voor ouderen’ waarbij ze spieroefeningen krijgen 
en valtraining zodat ze hopelijk niks breken als er tijdens 
een van de wandelingen een tak op de weg zou liggen.
En zoals al eerdergenoemd, ze is graag in Noorbeek waar 
dochter Lenny precies de juiste hapjes kan maken die wel 
goed smaken en die makkelijk te eten zijn voor haar  

moeder. “Schrijf maar op, het is restaurant Du Nord in 
Noorbeek, als er lezers met Sjögren in de buurt zijn en ze 
laten van tevoren even weten dat ze hetzelfde hebben als 
ik, dan zal ze er rekening mee houden dat weet ik zeker!”
http://www.dunordnoorbeek.nl/
De bel gaat weer en zoon Flip staat voor de deur, onder 
andere om de op hol geslagen telefoon te repareren. Hij 
vertelt er meteen bij als hij hoort dat ik van het ‘n Ogen-
blikje ben dat zowel dochter Lieve als zoon Cees bezig 
zijn met een spreekbeurt voor school over het syndroom 
van Sjögren. Daar kan oma Marie-Anne dan weer trots op 
zijn.

Wil je de lezers nog iets meegeven?
“Ik heb door zowel de crisis als de ziekte van Sjögren met 
vallen en opstaan geleerd om vaker en makkelijker ‘nee’ 
te zeggen bijvoorbeeld tegen uitnodigingen die me echt 
niet uitkomen. Ik wil daar dan geen energie meer in ste-
ken. Je leeft maar een keer en je hebt al je beperkingen 
en dat heeft me geleerd meer voor mezelf te kiezen.”

En daar sluiten we het interview mee af en met de inmid-
dels weer werkende telefoon kan ik nu alsnog genieten 
van de schattige foto’s van alle kleinkinderen met de 
nieuwe puppy en ook Hans staat erop met het kleine 
pluizenbolletje in zijn handen. En de wandelfoto’s uit het 
glooiende Zuid-Limburgse landschap rond Noorbeek met 
de (schoon)dochter(s) en hun hond zijn ook prachtig en 
maken duidelijk dat wat langer onderweg zijn je op hele 
mooie bestemmingen kan brengen.

Nina Müller
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Nieuws van de coaches 

 Annelies Sylvia Margreet Crissan Mariëtte Pia

Column van Eva Lotte* 

Lepels tellen
De december maand. Een maand vol feestelijkheden, 
cadeautjes en lekkers. Kortom een en al gezellig-
heid. Maar ook… een maand vol activiteiten die stuk 
voor stuk een behoorlijke dosis energie kosten. Voor 
jezelf is het al ingewikkeld om een balans te vinden 
tussen activiteiten doen en uitrusten. Maar hoe zorg 
je ervoor dat je omgeving begrijpt hoe jouw energie-
balans werkt? Je kan er een grap over maken en van 
onderwerp veranderen. Maar als je het niet probeert 
uit te leggen, kan je ook niet van mensen verwachten 
dat ze je begrijpen. Stel je wilt uitleggen, echt laten 
begrijpen, hoe het is om reuma te hebben. Dan kan je 
onderstaande lepel theorie eens proberen! 

Lepel theorie
Ik pakte alle lepels die ik vond en zei tegen mijn 
vriendin: ”alsjeblieft, je hebt reuma”. Mijn vriendin 
keek me verbaasd aan, maar pakte de lepels enthou-
siast vast. Ze had geen idee waar ik mee bezig was. 
Ik vroeg haar om de lepels te tellen. Toen ze vroeg 
waarom, zei ik dat elke activiteit een lepel kost. Als 
je gezond bent, ga je ervanuit dat je een oneindige 
hoeveelheid lepels tot je beschikking hebt. Maar 
wanneer je ziek wordt, moet je ineens je dagen zorg-
vuldig plannen en moet je precies weten hoeveel le-
pels je hebt om iets te ondernemen. Ze telde: twaalf 
lepels. Ik vroeg haar naar haar lijst voor activiteiten 

voor die dag, inclusief de allereenvoudigste. Toen ze 
begon met het opnoemen van haar activiteiten met ’s 
ochtends op weg gaan naar haar werk, onderbrak ik 
haar. Ik zei: “Nee. Je bent niet zomaar onderweg. Je 
moet eerst opstaan. Je moet ontbijt maken en iets 
eten, omdat je anders je medicijnen niet kunt inne-
men.” Douchen, aankleden en ontbijten kostte haar 
twee lepels. Ik denk dat ze het door begon te krijgen 
toen ze theoretisch nog niet eens uit huis vertrokken 
was en ze nog maar negen lepels over had. Ik legde 
uit dat iemand die ziek is altijd leeft met de gedachte 
dat je niet al je lepels wilt verbruiken, omdat je nooit 
zeker weet hoe je je de dag erna voelt en of je ze dan 
niet nog harder nodig hebt. We namen de rest van 
de dag door en langzaamaan leerde ze dat ze keer 
op keer keuzes moest maken. Aan het einde van de 
middag had ze nog twee lepels over en besefte ze 
dat ze nog het avondeten moest maken en een hele 
avond voor de boeg had. Dat zou ze niet redden met 
maar twee lepels. Dit leerde haar inzien dat het ver-
schil tussen ziek of gezond zijn, zit in het feit dat als 
je gezond bent, je niet over alles hoeft na te denken. 
Je kunt gewoon doen. Dit is anders voor mensen 
met een chronische aandoening als reuma. Ik zal me 
elke dag bewust moeten zijn van mijn hoeveelheid 
lepels. En helemaal in de maand december, is dat een 
enorme uitdaging…
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Tip van Sylvia 
Een nieuw be-
gin...
Vaak blijven de negatieve herin-
neringen meer in gedachten dan de 
positieve. Dat is jammer want juist 
de pareltjes in ons leven zorgen 
voor geluk en een lieve zachte kijk 
naar onszelf. Het geeft je de mo-
gelijkheid om stil te staan bij wat 
goed gaat, waar je trots op bent, 
complimenten die je krijgt en dank-
baarheid die je voelt ten opzichte 
van jezelf en het leven.
Zelf heb ik kleine gekleurde brief-
jes genomen om af en toe wat op 
te schrijven. Deze vouwde ik op en 
stopte die in een glazen pot. Eens 
per jaar of als je een opkikker kan 
gebruiken haal je de briefjes eruit 
en lees je ze.  
Een paar van mijn “positieve  
briefjes”:
•  Ik ben trots op mezelf dat ik 

trouw bijna elke dag wandel.
• Ik kreeg een mooi compliment.
• Ik voel me dankbaar dat ik LEEF.
•  Ik heb motor gym gedaan. Voelde 

me superzenuwachtig. Ik voel me 
trots op dat ik dat gedaan heb!

•  Tijdens het wandelen in de regen 
was er een merel aan het badderen 
in een plas water. Dat bracht een 
glimlach op mijn gezicht en gaf me 
een warm en blij gevoel.

Ik nodig je uit om dit ook te probe-
ren. Het zorgt ervoor dat je je richt 
op en stilstaat bij de mooie dingen 
in het leven. Het leuke is dat je op 
een later tijdstip het nog eens kan 
nalezen en genieten.

Wat heeft 2018 mij gebracht?
 “2018 heeft mij het inzicht gebracht dat je mag vertrouwen op de 
toekomst en af en toe lekker even niks mag doen!” (Jeanne Roeland)

“In 2018 is mijn droom werkelijkheid geworden! Ik heb mijn eigen 
coachpraktijk mogen starten. Arissa Coaching is de naam geworden. 
Daar ben ik heel trots op!” (Marion van Olffen)

“2018 was voor mij een mooi, hectisch en bewogen jaar. Een jaar van 
veranderingen, doorbraken en onthullingen. Qua gezondheid ben ik 
iets achteruitgegaan maar als persoon daarentegen ben ik gegroeid. 
Ik wens alle leden een mooi en gezond 2019 toe, een jaar van balans, 
geluk en compassie.” (Crissan Rosalia)

“2018 was best lief voor mij en soms even niet. Bracht mij het nieuws 
dat ik weer oma mag worden, maar ook een achteruitgang in mijn 
ziekte. Ik heb met mijzelf afgesproken om in 2019 nog meer te leven 
vanuit mijn gevoel en al mijn aandacht te schenken aan dat wat echt 
belangrijk is.” (Pia Harrevelt)

Lepels tellen

Volgende keer in nieuws van de coaches:
·  Onze vertrouwde column
·  We hebben er drie nieuwe coaches bij

Onze wens voor 2019 
Lach • huil • sta stil • dans • zing • heb lief • laat je liefheb-
ben • geniet • doe eens gek • luister • vraag  • ga eens links 
• ga eens rechts • kleur buiten de lijntjes • laat soms de 
boel de boel • ontvang • geef  • eet • drink • ruik, zie, hoor 
en voel de natuur • wees dankbaar • wees boos • heb com-
passie met jezelf • schenk compassie aan anderen • leef in 
aandacht • maak contact en leef je leven! 

We wensen jullie een mooi, liefdevol en zo gezond mogelijke 
2019

Annelies – Sylvia – Margreet -  Mariette – Pia – Crissan – Eva 
Lotte – Jeanne – Marion  
*Eva Lotte, Jeanne en Marion ronden in december hun  
opleiding af.

Dag lieve Mascha
Jouw laatste ‘n Ogenblikje en wat 
gaan we je missen als eindredacteur. 
Dank voor een heel fijne samenwer-
king, voor je eindeloze geduld (we 
waren niet altijd even snel), voor je 
enthousiasme en het telkens weer bij 
elkaar bundelen van een diversiteit 
aan berichtjes en artikelen. Succes 
met alles waar je je mee bezig gaat 
houden. Liefs van de coaches  
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XxxxxHet was een jolige boel, de cabaretvoorstelling als afsluiting van de 
LCID 2018.

Sjögrenpatiënt Jeroen vierde zijn verjaardag en hij stuitte op moeilijke 
en vervelende vragen van de bezoekers van zijn feestje. Het publiek 
droeg voorbeelden aan en dan werd dat op het toneel nagespeeld

Onderwater producties uit Rotterdam is nu onze vaste cabaretgroep.
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Van alles en nog wat

Van de penningmeester 
De reguliere, jaarlijkse inkomsten en uitgaven
De NVSP is een organisatie met activiteiten en dat kan 
niet zonder uitgaven. Deze kosten worden op een aantal 
manieren vergoed. Er zijn drie hoofdinkomsten, te we-
ten de contributies van de leden, aangevuld met giften, 
subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) en een subsidie van het Reumafonds. 
Daarnaast ontvangt de vereniging nog inkomsten uit 
advertenties in ’n Ogenblikje en van standhouders op de 
Landelijke Contact- en Informatiedag. Al met al ontvan-
gen wij circa € 150.000 aan jaarlijkse inkomsten. En dat 
geld wordt als volgt besteed.

Voorop staat bij een patiëntenvereniging belangenbe-
hartiging, het informeren van de leden op het gebied van 
de aandoening en het lotgenotencontact, waarvoor de 
vereniging is opgericht. Middels het periodieke blad ’n 
Ogenblikje, deelname aan beurzen en de website wordt 
aan voorlichting van de leden circa € 55.000 uitgegeven.

Door het organiseren van de Landelijke Contact- en In-
formatiedag, regionale ledenbijeenkomsten en het tele-
fonisch lotgenotencontact faciliteert de vereniging het 
gezamenlijk beleven van de aandoening en het uitwisse-
len van ervaringen tussen de leden. De daarmee gepaard 
gaande kosten bedragen € 57.000.

Een vereniging als de NVSP kan niet zonder ondersteu-
ning. Daartoe is een secretaresse aangesteld en wordt 
een kantoor gehuurd. Hiermee is circa € 40.000 mee 
gemoeid.   

Al met al een wankel evenwicht: € 150.000 inkomsten 
en ruim € 150.000 uitgaven.
In 2017 is een meerjarenbegroting opgesteld, die tot en 
met 2021 vooruitkijkt. Het is een voorzichtige doorkijk 
naar de komende jaren. Er wordt rekening gehouden met 
licht dalende inkomsten. Hiertoe zijn al begrote kosten 
verlaagd ten opzichte van de werkelijke cijfers 2017 en 
de begroting 2018. Toch ontstaat een structureel tekort 
per jaar van circa € 15.000.
En daar moeten we een oplossing voor vinden. 

Fred de Lege, penningmeester
penningmeester@nvsp.nl

In mijn bijdrage aan ’n Ogenblikje wil ik u deze keer bij-
praten over onze financiën. Een aantal malen hebben 
wij u in kennis gesteld van onze zorgen omtrent onze 
financiële positie. Daar hoort dan ook inzicht in onze 
financiën bij. Daarbij maak ik onderscheid tussen onze 
reserves voor wetenschappelijk onderzoek en onze regu-
liere, jaarlijkse uitgaven en inkomsten.

Fonds wetenschappelijk onderzoek
Het fonds wetenschappelijk onderzoek is verkregen uit 
donaties en wordt door het bestuur nadrukkelijk be-
stemd voor uitgaven, gerelateerd aan wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van het Syndroom van Sjögren 
en het non-Sjögren siccasyndroom. Zo worden jonge on-
derzoekers ondersteund met een financiële bijdrage in de 
kosten van hun promotieonderzoeken. Daarbij behoort 
ook het uitreiken van de Sjögren Award met de bijbeho-
rende geldprijs en sinds 2018 de Publieksprijs.
Hiermee tracht het bestuur haar dankbaarheid voor de 
inspanningen van de onderzoekers te tonen en tevens 
naar de toekomst toe te enthousiasmeren om door te 
gaan op het gekozen onderzoekspad. 

Eén van de mogelijkheden is dat u als lezer van dit magazine, wat extra geld naar ons 
overmaakt, bovenop de contributie. In de vorm van een gift of sponsoring. Elk bedrag is welkom! 

Dat mag op bankrekeningnummer Rabobank: NL91 RABO 0171 6395 29
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Van alles en nog wat

Persoonsgegevens
Dringende oproep:
Bij ’n Ogenblikje nummer 127 van augustus 2018 
was een bijlage gevoegd waarin wij uw toestemming 
hebben gevraagd uw persoonsgegevens te mogen 
verwerken. De nieuwe privacywetgeving vereist dat 
de NVSP voor de verwerking van uw gegevens uw 
uitdrukkelijke toestemming is vereist.

Wij moeten, als de Autoriteit Persoonsgegevens 
hierom vraagt, kunnen aantonen dat wij uw per-
soonsgegevens met uw toestemming verwerken. Als 
wij dit niet kunnen aantonen staan ons hoge boetes 
te wachten waardoor het voortbestaan van de NVSP 
in gevaar zal komen.

Helaas hebben wij maar heel weinig respons hierop 
ontvangen. Daarom vragen wij u nogmaals en doen 
wij een dringend beroep op u als leden van de NVSP 
ons de gevraagde toestemming voor 1 januari 2019 
te verlenen.

U kunt dit doen door het alsnog invullen van de ge-
noemde bijlage door gebruik te maken van de ant-
woordstrook die bij dit formulier zat in het vorige  
’n Ogenblikje. Het staat nu ook op onze Facebook-
pagina en de website.

Contributie 2018 
Mocht u per kwartaal betalen dan wordt er rond 
de volgende data weer afgeschreven: 25-01-2019 
eerste kwartaal, 25-04-2019 tweede kwartaal, 
25-07-2019 derde kwartaal en 25-10-2019 vierde 
kwartaal.

De contributie over 2019 zal rond 25 januari 2019 
van uw rekening worden afgeschreven.

Doorbraak verwacht in 
behandeling syndroom 
van Sjögren
Onderzoeksgroep UMCG benoemt tot Research  
Centre of Excellence
Een onderzoeksgroep van UMCG in Groningen werkt 
hard aan een nieuwe behandeling die de speekselklier-
functie van mensen met het syndroom van Sjögren 
moet herstellen. Om dit mogelijk te maken stelt  
ReumaNederland de komende vijf jaar 400.000 euro 
beschikbaar voor deze onderzoeksgroep die tevens 
door ReumaNederland wordt benoemd tot Research 
Centre of Excellence. 

v.l.n.r. Lodewijk 
Ridderbos (alge-
meen directeur 
ReumaNeder-
land), prof. dr. 
Hendrika Boots-
ma (afdelings-
hoofd Reumato-
logie & Klinische 

Immunologie UMCG), Henk Snapper (lid RvB UMCG), 
dr. Sarah Pringle en prof. dr. Frans Kroese (onderzoe-
kers Research Centre of Excellence UMCG) 
 
Met de Research Centres of Excellence die voorop lo-
pen in het onderzoek naar ontstekingsreuma (waar het 
syndroom van Sjögren onder valt) wil ReumaNederland 
grote stappen zetten in doorbraken in de behandeling 
van mensen met ontstekingsreuma. De komende peri-
ode worden meer onderzoeksgroepen in Nederland be-
noemd tot Research Centres of Excellence voor ontste-
kingsreuma, artrose en jeugdreuma. Voor de Research 
Centres stelt ReumaNederland in totaal de komende 
vijf jaar 7,3 miljoen euro beschikbaar.

(Van de redactie: 
-  Annemiek Heemskerk, Loes en Johan Mooi verte-

genwoordigden de NVSP
-  voor het hele bericht kijk op onze site. Facebook-

pagina of op de website van ReumaNederland:  
www.reumanederland.nl )
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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
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Spreuk

Oplossing lettersudoku

’n Ogenblikje is een uitgave van de Nationale Vereniging Sjögren
patiënten en verschijnt vier maal per jaar onder nr. ISSN 09221697.
De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de  
Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40480667.
Rabobank: NL91 RABO 0171 6395 29, BIC: RABO NL 2U

AANGESLOTEN BIJ: 
Ieder(in) en Patientenfederatie Nederland

BESTUUR:
Voorzitter Annemiek Heemskerk; voorzitter@nvsp.nl
Secretaris Joop Volkers, secretaris@nvsp.nl
Penningmeester Fred de Lege, penningmeester@nvsp.nl 
Bestuurslid Johan Mooi; zorgverzekeringen@nvsp.nl
Bestuurslid Mascha Oosterbaan, eindredacteur@nvsp.nl, 
onderzoek@nvsp.nl
Bestuurslid vacature

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

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
Kantoor geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00
14.30 uur en op woensdag van 09.0011.30 uur.

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

REDACTIE:
Mascha Oosterbaan (eindredacteur), Frans van Giessen,  
Pia Harrevelt, Joyce KoelewijnTukker, Marianne Pees,  
Nina Müller en Marijke van der Ven

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

DISCLAIMER:
Zonder onze schriftelijke toestemming mag niets uit deze uit
gave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door  
middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Ingezonden 
artikelen kunnen om redactionele redenen worden gewijzigd  
en/of ingekort. Advertenties in ‘n Ogenblikje houden geen aan
beveling van de NVSP in. Zelfmedicatie kan risico inhouden. 
Raadpleeg daarom eerst uw arts.

De leden van het bestuur 
en Joyce wensen u fijne 

Kerstdagen een heel goed 
en zo gezond mogelijk 

Nieuwjaar toe.
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