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Redactioneel

Met tuiten

Mijn lagere school had een groot speelplein 
dat toen nog ‘de cour’ heette. Er stond 
een hoge stenen muur omheen en je kon 
het plein via een massieve ijzeren poort 
bereiken. Er stonden twee enorme kastanje-
bomen en bij de officiële ingang waren aan 
twee kanten van de deur ornamenten  
gemetseld bij wijze van sier. Daar kon je  
‘Eentje, beentje’ spelen. Een onnozel spelle-
tje maar zo’n kaal schoolplein bood niet veel 
mogelijkheden. Wanneer de bel ging, een 
echte met een klepel, hoorde je onmiddel-
lijk in stilte in de rij te gaan staan. Twee aan 
twee naast elkaar en in een rechte streep 
achter elkaar. Waar je moest gaan staan  
was duidelijk gemaakt met halve cirkels,  
getekend met de witkwast. 

Ik zat in de tweede klas, dat heet nu groep 
4. We stonden klaar om klas voor klas ach-
ter onze juf aan naar het lokaal te lopen toen 
de juf van de derde klas opeens in tranen 
uitbarstte. Wij hadden er goed zicht op want 
zij had de klas die naast ons stond. Ze pro-
beerde haar gesnik te verbloemen door te 
hoesten en haar handen voor haar gezicht 
te slaan. Ze trok ergens een minuscuul zak-
doekje vandaan (wie liep er toen niet met 
een zakdoekje in de mouw of in de bh?) 
maar dat hielp ook niet veel. Ze draaide zich 
opeens om en rende naar binnen. We waren 
allemaal geschrokken en helemaal stil. Een 
mevrouw die huilde...

Toen schalde de stem van de hoofdonder-
wijzer over de cour: “Bewaar je tranen maar 
voor later, dat heb je ze harder nodig!” 
Alsof er niets gebeurd was, schuifelden we, 
opvallend rustig, achter elkaar aan naar het 
lokaal.

Ik heb hier heel vaak aan terug moeten 
denken. Eerst begreep ik niet wat de hoofd-
onderwijzer, een bullebak voor wie elk kind 
bang was, met zijn opmerking bedoeld had. 

Later begreep ik het wel en nog later drong 
de echte waarheid tot mij door. Had ik  
vroeger minder gehuild, dan had ik nu  
wat water overgehad!
Dan had ik nu dikke tranen kunnen laten 
biggelen en papieren zakdoekjes vol kunnen 
snotteren. Ik zou mijn verdriet kunnen laten 
zien in een stortvloed van tranen.

Ik zou dan nu willen huilen om de gruwelijke 
aanslagen op Sri Lanka of om een slecht af-
lopende romance in een zoete film. Ook het 
verlies van de Notre Dame in Parijs zou nu 
een hoop tranen opleveren.

Een paar maanden geleden heb ik er nog 
doorheen gelopen. Ik heb me opnieuw ver-
wonderd over de gigantische ruimte met 
de fantastische schilderingen. Buiten heb 
ik mijn handen op de stenen van de rechter 
toren gelegd en gevoeld hoe koud die waren 
terwijl het buiten 29 graden was. Mijn reis-
gezelschap beklom de torens maar ik bleef 
beneden. Het was iets teveel gevraagd. Tot 
ze terug waren, heb ik vanaf een sokkel van 
een standbeeld, de kerk zitten bewonderen 
en nu wil ik erom kunnen huilen. Dan had ik 
vroeger toch wat zuiniger moeten zijn.

Om te laten zien dat we elkaar hierin gevon-
den hebben, ligt hier het nieuwe ‘n Ogen-
blikje voor u. Verslagen van regiobijeenkom-
sten, twee prachtige columns, een heerlijk 
recept, een interview met een interessante 
dame en de vraag om de mensen die voor 
de vereniging de Vierdaagse lopen, te spon-
soren. 

Nu het nieuwe seizoen de grauwe sluier 
heeft afgeworpen, ligt de zomer in het  
verschiet. Ik wens u veel plezier met de  
vitamientjes!

Marijke van der Ven, eindredacteur
eindredacteur@nvsp.nl



Het is al eens eerder aan de orde geweest 
in deze rubriek: de Vierdaagse van Nij-
megen. Dan ben je enthousiast en ga je 
zoiets promoten en dan lukt het ook nog. 
Twee NVSP-groepen lopen van 16 t/m 19 
juli mee met de vierdaagse: een groep van 
elf personen loopt dertig kilometer en een 
groep van twaalf personen loopt veertig 
kilometer. Iedereen is (hoop ik) druk met de 
training en de voorbereiding. En dat kost 
tijd. Je begint met een afstand tot een ki-
lometer of tien, dat is goed te doen. Inmid-
dels zitten wij op zo’n vijfentwintig kilome-
ter en dan ben je zo een dag weg. Daarbij 
is het de bedoeling dat Hans, mijn man, de 
dertig km gaat lopen! Het is wel heerlijk: 
buiten lopen, als het een beetje mooi weer 
is. Op 25 mei gaan we met een groep lo-
pers samen oefenen. We lopen dan dertig 
kilometer in de buurt van Maarssen. 
In dit ‘n Ogenblikje vindt u ook een oproep 
om de lopers van de Vierdaagse te spon-
soren. Wij lopen namelijk voor de onze  
vereniging. Het zou zo mooi zijn als u  
ons gaat sponsoren. Kijk maar eens op 
www.nvsp.nl. Daar vindt u de lopers en de 
thermometer met het sponsorbedrag.

Op 18 mei is de Algemene Ledenvergade-
ring, in Den Bosch dit jaar. We hebben in 
een bestuursvergadering besloten dat we 
de komende jaren het land in willen voor 
de ALV, dit jaar trekken we naar het zui-
den. We vergaderen op een boot en varen 
naar Heusden. Er hebben zich al heel wat 
mensen aangemeld. Fijn om u daar te ont-
moeten.

Van de activiteiten van de afgelopen maan-
den pik ik er een paar uit. Samen met 
Mascha ben ik in april naar een congres 
geweest: de Alliantie Gezondheidszorg op 

Maat (AGOM) organiseerde het congres 
Iedere patiënt is anders. Aandacht voor 
verschillen in geslachtskenmerken en leef-
tijd maken dat zorgprofessionals optimaal 
kunnen bijdragen aan het herstel en welzijn 
van de patiënt. Het congres ging in op de 
vraag hoe inclusieve zorg kan leiden tot 
gelijke kansen op gezondheid voor ieder-
een en wat dit betekent voor de dagelijkse 
praktijk. Prof. dr. ir. Jan Rotmans opende 
het congres met een interessante lezing. 
Hij gaf aan welke veranderingen nodig zijn 
in de gezondheidszorg zodat de patiënt 
weer centraal komt te staan, in plaats van 
de procedures. Hij vergelijkt de tijd waarin 
we nu zitten met de 19e eeuw: de Indus-
triële Revolutie. Nu zitten we in de Digitale 
Revolutie. We zijn op weg naar de omslag 
naar vertrouwen, keuzevrijheid, ruimte, 
aandacht en tijd. Het was een interessant 
verhaal. 

Een ander leuke en bijzondere activiteit 
was de promotie van Iris Bodewes in het 
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. 
Haar onderzoek gaat over Interferon bij het 
syndroom van Sjögren (Interferon in Sjög-
ren’s syndrome and other systemic autoim-
mune diseases). Ze heeft haar onderzoek 
met glans verdedigd en wat ik ook bij-
zonder vind, is dat de bijeenkomst begint 
met een uitleg over haar onderzoek voor 
de leken in de zaal. Aan het einde van de 
bijeenkomst kon ze haar bul in ontvangst 
nemen. Dr. Iris Bodewes proficiat!

Zo ik ga weer naar buiten, de zon schijnt, 
er moet getraind worden voor de Vier-
daagse.

Annemiek Heemskerk, voorzitter
voorzitter@nvsp.nl 

Van de voorzitter
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Vierdaagse

W I J  L O P E N  M E E 
V O O R  D E  N V S P

U hebt de NVSP nodig, de NVSP heeft u nodig!

Met een grote groep vrijwilligers lopen wij mee 
met de Vierdaagse 2019. Geen blaar te groot, geen 
moeite te veel!

Enerzijds trekken wij de wandelschoenen aan om 
Sjögren onder de aandacht te brengen en daarmee 
onze naamsbekendheid te vergroten;
anderzijds om geld in te zamelen zodat wij onze 
activiteiten voor de vereniging voort kunnen zetten.

W I LT  U  O N S  S P O N S O R E N ?

Wij hopen natuurlijk op veel sponsors zodat we 
onze financiële situatie in balans kunnen houden.

Om onze stoere wandelaars te sponsoren, gaat u 
naar www.nvsp.nl
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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.

a d v e rte n ti e



Kleine stapjes
Een herseninfarct, dat moet het geweest zijn. 
De vrouw die ik sinds een half jaar wekelijks zie 
oefenen bij de fysiosport, praat moeizaam, haar 
linkerarm bungelt levenloos in een zwarte mitella, 
haar linkerbeen sleept ze achter zich aan.
Aanvankelijk wordt ze steeds de zaal binnenge-
duwd door haar man: een kleine, stille man met 
een grijsgeruite pet.
Zelf draagt ze altijd een grijze trui, een zwarte 
broek en zware, donkerbruine orthopedische 
schoenen.
Ze zegt bijna niets, houdt haar kortgeknipte grij-
ze hoofd voortdurend gebogen, en kijkt onafge-
broken naar haar voeten vanaf het moment dat 
de fysiotherapeute haar uit haar rolstoel helpt.
In een looprekje zet ze haar eerste stapjes, kreu-
nend en zwetend van inspanning. Voetje voor 
voetje, hoogstens tien centimeter per stapje. 
Tussendoor mag ze steeds even stoppen, om uit 
te hijgen.
“Gaat het nog?”, vraagt de fysio.
“Ja hoor”, klinkt het dan altijd. Heel zacht en 
moeizaam uitgesproken. Ook haar spraak is aan-
getast, ze is er slecht aan toe. Ik voel me bijna 
schuldig, met alleen maar artrose en Sjögren.

Na een maand of twee wordt het looprekje ver-
vangen door een stevige, driepotige wandelstok 
waar de vrouw zwaar op leunt. Ze helt vervaarlijk 
naar opzij, maar ze zet door, ze strijdt in stilte 
voor elke centimeter.
Nog steeds dezelfde kleine stapjes, nog steeds 
het zweet op haar voorhoofd, maar het lukt. 
“Geweldig!”, moedigt de fysio haar aan, “u gaat 
echt goed vooruit!”.
De vrouw knikt alleen, haar gezicht blijft uit-
drukkingloos. 

Dan in de leg press. Haar intens meelevende 
man komt bezorgd naast haar staan. Kreunend 
en steunend drukt ze met twee benen vijf kilo 
weg. 
In de leg press ernaast zit ík: 70 kilo met één 
been. Ik hoop dat ze het niet ziet...

Dan, na een half jaar bloed, zweet en tranen,  
is het zover.
Ze staat middenin de zaal, met haar wandelstok. 

Voorovergebogen, geconcentreerd, klaar voor de 
start. Dan zegt de fysio: “Zullen we het nu eens 
zonder stok proberen?”
Even zie ik - voor het eerst - schrik in haar ogen. 
Maar dan vermant ze zich. Ze knikt.
“Ik blijf vlakbij, er kan niets gebeuren. En als het 
te zwaar is, stoppen we direct, oké?”
Opnieuw een klein knikje.
Voorzichtig haalt de fysio de stok weg, legt nog 
even een bemoedigende hand op de schouder 
van de vrouw, laat haar dan los en spreidt beide 
armen als een beschermend kommetje om haar 
heen.
“Toe maar, rechtervoet naar voren, rustig aan.”
Hoe moedig ze ook is, de vrouw staat nu zicht-
baar te trillen van angst. Maar ze doet het.

Maar dan... hoe zal het gaan met haar verlamde 
línkerbeen?
Ze haalt diep adem, klemt haar kaken op elkaar.
Allemaal stoppen we even met onze eigen oefe-
ningen, we kijken doodstil en gespannen toe. 
Langzaam trekt de vrouw haar linkervoet naar 
voren. Ze zet nog wat extra kracht en jawel hoor, 
dan sleept ze de voet tot vóór haar rechter. Nog 
voordat we kunnen reageren, doet ze weer een 
stap met haar rechtervoet. En dan weer de linker. 
Nog steeds heel kleine stapjes, ‘small steps’, 
maar voor haar is het een ‘giant leap’. Het gaat 
in slakkentempo, het heeft haar een half jaar en 
heel veel kracht gekost, maar... ze loopt!

Er klinkt een zacht applaus, de fysio straalt, haar 
man veegt de tranen uit zijn ogen.
En dan, eindelijk, heft de vrouw haar hoofd. Ze 
kijkt om zich heen, kijkt ons een voor een aan, 
alsof ze ons allemaal voor de eerste keer ziet. 
En dan, dan lacht ze de mooiste lach die ik ooit 
heb gezien...

Ik neem mijn denkbeeldige petje heel diep af. En 
ik zal nooit, nooit meer klagen over droge ogen 
of pijn in mijn rug.

Loes Gouweloos

Reageren? 
lucille@het net.nl 

M’n Eigen Blik

Loes Gouweloos is Sjögrenpatiënt maar vooral columnist.  
Ze houdt van weidse natuur, stilte, theater, muziek maken,  
en natuurlijk van schrijven. In haar Eigen Blik probeert ze op  
een ongewone manier aan te kijken tegen gewone zaken.
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Puzzel

Lettersudoku
Voor het oplossen van de lettersudoku 
moeten de lege vakjes in het diagram worden 
ingevuld met de letters  A, C, E, J, K, M, O, R, 
Z waarbij deze letters in elk blok van 3 bij 3 en 
in elke kolom slechts één keer voorkomen. De 
middelste horizontale regel vormt uiteindelijk 
een woord. 

Succes ermee!

Rianne de Bouvère-Remmerswaal

advertentie

 Medische toepassing 
van contactlenzen

comfortabel & veilig

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

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

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

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

 
K M A J

M J E A

O C

A Z J

O R C

R C Z

J E

R K C J

Z K E M
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Het zijn spannende tijden

Wetenschappelijk onderzoek

In nummer 128 heb ik u kunnen vertellen 
waar wij als NVSP zoal bij betrokken zijn. 
Met als kop boven het artikel ‘Samen wer-
ken’. Nationaal met onze experticecentra 
en internationaal over de jaarlijkse EULAR 
conferentie (European League Against 
Rheumatism) en het Internationale Sjögren 
Symposium (ISSS) dat eens in de drie  
jaar gehouden wordt. In 2018 was dat  
in Washington. Er is een internationaal  
Sjögren Netwerk, waar tientallen landelijke 
clubs bij zijn aangesloten.

Nu is het al weer bijna een half jaar verder 
en dat samenwerken heeft al resultaten 
opgeleverd. Ik wil het met name hebben 
over de oprichting van Sjögren Europe  

en wat dat voor ons als patiënten kan  
betekenen.

Vorig jaar hebben we in Washington het 
plan opgevat om Europees samen te gaan 
werken. We wisten weinig van elkaar. In al-
lerlei landen zijn Sjögrenpatiënten verenigd. 
Ook in Nederland. Ieder op een eigen ma-
nier. We merken dat er op internationaal en 
dus ook op Europees niveau, veel gebeurt 
op het gebied van onderzoek naar het 
syndroom van Sjögren, dat Nederlandse 
artsen en onderzoekers hoog aanzien ge-
nieten en dat er veel gebeurt in zo’n relatief 
klein landje. 
Met hart en ziel zijn deze mensen bezig 
om stukje bij beetje dit rare syndroom te 

��

Het was een vraag van mijn opvolgster: kun jij ons op de hoogte blijven houden van 
de ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, nationaal en 
internationaal? Ik geef graag gehoor aan deze vraag. Als er wat te melden valt, ziet u 
in het vervolg een pagina over dit onderwerp. Want het ’n Ogenblikje is bij uitstek het 
middel om zoveel mogelijk leden te bereiken.

Mascha Oosterbaan



              10          'n Ogenblikje • nr 130          

doorgronden. Het gaat echt stapje voor 
stapje. Veelal op het gebied van onderzoek 
naar de werking van diverse cellen die bij dit 
syndroom overactief zijn. Hoe komt dat en 
hoe kunnen we dat beïnvloeden? Als men 
dat weet… Inmiddels zijn wij als NVSP bij 
twee grote Europese projecten betrokken 
als leden van de Patient Advisory Group. Wij 
geven als patiënten onze reactie op de ma-
nier waarop er onderzocht wordt en of dat 
voor ons nuttig en nodig is. Ook dragen we 
ideeën aan. 

Tijdens deze ontmoetingen met artsen, 
wetenschappers en patiënten, bemerkten 
we hoe goed het is dat wij elkaar spreken 
en dingen uitwisselen. Bijvoorbeeld hoe de 
strijd rondom het middel pilocarpine (Sala-
gen) door Johan Mooi is aangegaan en dat 
dit er uiteindelijk toe heeft geleid dat het 
middel (in Nederland) weer vergoed wordt. 
Daar kunnen andere clubs weer hun voor-
deel mee doen, hoewel de gezondheidszorg 
overal weer anders georganiseerd is.

Door dit praten, door te zien wat we even-
tueel gezamenlijk zouden kunnen doen, is 
vorig jaar in Washington dus het idee voor 
Sjögren Europe geboren. In het december-
nummer meldden we dit, in februari is de 
oprichtingsvergadering in een Skype mee-
ting beklonken. Er is keihard gewerkt om 
gezamenlijk te komen tot doelstellingen en 
uitwerking daarvan en tot het zoeken naar 
bestuursleden en het opzetten van een me-
dische adviesraad. Alice Grosjean uit Zwit-
serland is in februari gekozen tot president, 
Coralie Bouillot tot secretaris en tot penning-
meester Katy Antomopulou uit Griekenland 
en ondergetekende als vice-president. Ook 
hebben we twee adviseurs: Anna Vieira uit 
Portugal en Joyce Koelewijn-Tukker.  
Dus ook hierin is Nederland goed vertegen-
woordigd.

Het doel van Sjögren Europe is:
De zichtbaarheid, aandacht en oplossingen 
voor het syndroom van Sjögren bevorderen
-  Door middel van het stimuleren van voor-

uitgang van kennis, onderzoek, informatie 
en behandeling van zorg;

-  Door het bevorderen van de betrokken-
heid en deelname van patiënten aan we-
tenschappelijk onderzoek bij medische, 
gezondheidsinstellingen en politieke instel-

lingen, de farmaceutische industrie en so-
ciale gebieden;

-  Door het vergroten van de bewustwording 
over het Sjögrensyndroom op alle niveaus.

Dit jaar wordt tijdens de EULAR in Madrid 
(van 12-15 juni) de eerste algemene leden-
vergadering gehouden. Tot nu toe zijn de 
volgende landen aangesloten: Engeland, 
Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Grieken-
land, Ierland, Finland, Zwitserland, België en 
Nederland. 

We hebben onze opzet en manieren van 
werken omgezet in een zogenaamd Abstract 
en die ingediend bij de EULAR. Een abstract 
is een soort poster in het Engels, waarin je 
omschrijft wat je belangrijk vindt om te delen 
met de bezoekers van de EULAR. Op deze 
poster zijn de namen van de medeschrijvers 
te lezen, waaronder Joyce en Mascha. Alice 
heeft hem ingediend en het mooie is dat hij 
geaccepteerd is, dat wil zeggen dat hij goed 
genoeg bevonden is om op te hangen in 
de hal waar andere posters hangen. Maar 
helemaal mooi is dat Alice een presentatie 
van tien minuten mag geven voor een groter 
publiek. Zo goed dat dit gelukt is: een van 
onze doelen om de zichtbaarheid van  
Sjögren te vergroten en vooral de dingen 
waar patiënten mee te maken hebben voor 
het voetlicht te brengen. 

De titel van deze poster: "Setting up 
a European Federation of Sjögren’s 
syndrome patients associations: how 
we built up Sjögren Europe in less dan 
one year." Vrij vertaald: hoe wij in minder 
dan een jaar een Europese Federatie van 
Sjögrenpatiëntenorganisaties, Sjögren  
Europe hebben opgericht.

Een vervolgstap is om tijdens de EULAR een 
eigen Sjögren stand te hebben om zo Sjög-
ren nog meer onder de aandacht te brengen 
bij de circa 15.000 bezoekers. Ook zijn we 
bezig met het maken van flyers en misschien 
wat andere handige dingen om Sjögren 
Europe te promoten. Want op dit congres 
komen dus veel mensen: reumatologen, ver-
pleegkundig specialisten, fysiotherapeuten 
en patiënten uit heel Europa.

Het worden mooie, drukke en vermoeiende 
dagen voor ons. Maar we doen het samen: 
als iemand even niet meer verder kan, wordt 
het overgenomen door een ander. Samen-
werken staat hoog in ons Sjögren Europe 
vaandel. 

Mascha Oosterbaan, onderzoe vsp.nl
��
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Van de (interim) penningmeester

Met het verschijnen van deze uitgave van 
het ‘n Ogenblikje is het eerste kwartaal van 
2019 alweer ten einde. Dit zal ook alweer 
mijn laatste bijdrage als penningmeester zijn.

Op onze ALV van 18 mei aanstaande zal 
naar verwachting Silva Polkerman door u 
worden benoemd als penningmeester en 
kan ik mij weer volledig storten op uw be-
langenbehartiging bij onder andere UWV,  
re-integratie, ziekte en werk en uw proble-
men met zorgverzekeringen.

In het eerste kwartaal is Silva, voor zover dit 
nog nodig was, klaargestoomd voor haar 
functie als penningmeester. Carnaval is al 
voorbij maar de kreet “Zo’n goeie hebben 
we nog niet gehad” lijkt hier, zonder alle 
voorgangers te kort te willen doen, wel van 
toepassing. 
Ik en ook de rest van het bestuur hebben er 
alle vertrouwen in dat we op dit gebied op 
de goede weg zijn.

We hebben verder verschillende gesprekken 
gevoerd met onze huisaccountant en we 
hebben de jaarrekening gecomplementeerd. 
Dit had nog wel wat voeten in de aarde 
maar het is gelukt. Nu leggen we de admi-
nistratie binnenkort voor aan de kascontrole-
commissie, opdat we tijdens de ALV ook u 
volledig inzicht kunnen geven.

Net als voorgaande jaren blijkt uit de cijfers 
dat we verder interen op het vermogen, 
deels veroorzaakt door teruglopende sub-

sidies en regelingen, deels ook door  
strengere controles van met name VWS  
die de patiëntenverenigingen afrekenen  
op inkomsten en uitgaven.

Wij hebben het gevoel dat we gestraft wor-
den in de subsidieregelingen door inkomsten 
te genereren en vervolgens door VWS be-
boet worden omdat we dit te goed hebben 
gedaan.

Dit heeft zich over het jaar 2017 voorgedaan 
en we moesten in 2018 bijna 10.000 euro 
subsidie terugbetalen. Ook over 2018 heb-
ben we, zoals nu blijkt mogelijk al een soort-
gelijk probleem. Direct nadat alle cijfers over 
2018 waren ingevoerd in de jaarrekening en 
deze definitief was geworden, hebben we 
de overschrijding gemeld aan VWS. Deze 
meldde per omgaande dat, hoewel we de 
melding direct hadden gedaan, dit toch te 
laat was. We hadden de melding moeten 
doen voor 31 december 2018. Dit was voor 
ons onmogelijk omdat eerst medio januari 
alle cijfers over 2018 bekend waren. Hoe  
en welke consequenties dit gaat hebben 
kunnen we u nog niet melden.

Over het boekjaar 2019 hebben we daarom 
op voorhand al een correctie aangevraagd 
opdat dit in de toekomst niet meer voor-
komt. Ik kan u verzekeren dat Silva dit niet 
meer laat gebeuren.

Johan Mooi
zorgverzekeringen@nvsp.nl

Hoe u ons kunt steunen?
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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/ herken drogen ogen

/ hulp vinden

/ test zelf

/ website informatie

Een aantal kenmerken van droge ogen zijn:

• branderige, geïrriteerde en/of vermoeide ogen;
• een drukkend gevoel in de ogen;
•  het gevoel dat er een zandkorrel in de ogen zit die er niet 

uitgespoeld kan worden.

Op dit gedeelte van de website kunt u verschillende kunsttranen 
qua eigenschappen met elkaar vergelijken.

Dit kan voor u een hulp bieden bij het maken van een keuze in 
de zee van mogelijkheden.

Zijn uw ogen ongewoon gevoelig voor sigarettenrook?  
Worden uw ogen rood en geïrriteerd na het zwemmen?

Aan de hand van deze, en meer vragen in de zelftest op 
drogeogen.nl komt u erachter of er bij u sprake kan zijn van 
droge ogen.

Vind de volgende informatie op de site:

• hoe het oog werkt:
• hoe droge ogen ontstaan;
•  de invloed van contactlenzen;
• effect van langdurige stress;

•  de behandeling van droge ogen;
•  het belang van conserveer-

middelvrije kunsttranen bij 
chronisch gebruik.
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Een droge mond, dat hoeft echt 
niet meer! Gebruik GUM® Hydral® 
als oplossing. HYDRAL®

verkrijgbaar 
bij apotheek 

en Etos

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

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

OCI Advert HHM editie 3 mei 2018.indd   1 22-5-2018   13:20:18
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Recept

Radijssalade 
met rookvlees

Bereiding
Doe de sla in een kom. Klop in een kopje 
olijfolie, mosterd, peper en zout tot een 
dressing. Schep de dressing goed door de 
sla. Schep de radijs, komkommer, ui en het 
vlees door de sla en schep goed om. Laat 
even op smaak komen. Bestrooi met bies-
look en schep op de borden.
De komkommer en radijs zijn basisch en 
zorgen voor een goede balans met het zure 
uit het vlees.

Bereidingstijd: 15 minuten

Eet smakelijk

Silva Polkerman

Ingrediënten:
- 1 bosje radijs in plakjes gesneden-  50 gr gewassen veldsla of spinazie of andere vorm van bladsla-  100 gram runderrookvlees of ge-rookte kipfilet in reepjes gesneden-  100 gr geschilde komkommer zonder zaadlijsten, geraspt of in stukjes

- ½ rode ui gesnipperd
- 1 eetlepel olijfolie
- 1 theelepel mosterd
-  1 eetlepel fijngesneden verse bieslook

- Zout en peper



Op de LCID, in oktober 2018, werd een 
oproep gedaan voor vrijwilligers, met name 
in de regio Friesland, Groningen en Dren-
the en bij voorkeur patiënten. Dat was een 
oproep die mij erg aansprak en vandaar uit 
is het balletje gaan rollen. Ik zal mij even 
voorstellen: Silva Polkerman, ik woon in 
een dorp boven Groningen, ik ben 57 jaar 
en heb sinds 2010 de diagnose Sjögren. 
Ik heb geen zware klachten en volgens 
mijn specialist mag ik mij gelukkig prijzen. 
Na de LCID ben ik mij daar ook zeer van 
bewust. Buiten vermoeidheid, droge ogen 
en vaak verstopte neus valt het verder wel 
mee. Dus kan ik de energie die ik nog heb, 
inzetten om de vereniging te ondersteunen. 

Van beroep ben ik lang boekhouder ge-
weest en ik heb tot 2014 als zodanig 
gewerkt. Vooral als eenpitter in kleine wer-
komgevingen dus moest ik dan zowel het 
invoerwerk als begrotingen en jaarafslui-
tingen doen. Er is dan ook geen onderdeel 
van de boekhouding dat mij vreemd is. De 
vereniging is op zoek naar iemand die ook 
de details van een boekhouding niet uit de 

weg gaat en niet alleen in grote lijnen 
betrokken is. Ik zal mijn uiterste best 
doen om met plezier aan de gestelde 
voorwaarden te voldoen. 

Na 2014 heb ik mij om laten scholen  
tot voedingsdeskundige en heb ik drie  
jaar mijn eigen onderneming gehad in  
voedingsadviezen. Ook hierin hoop ik  
mijn kennis in te kunnen zetten voor de 
vereniging. 

In de afgelopen maanden ben ik zijdelings 
al aan het meekijken hoe e.e.a. werkt 
binnen de organisatie en ik ben vooral 
getroffen door het warme welkom dat ik 
van iedereen ontvang. Dat geeft mij het 
gevoel dat ik zeker de juiste beslissing heb 
genomen en ik hoop nog heel lang mij in 
te kunnen zetten voor de vereniging. Niet 
alleen als penningmeester en bestuurslid 
maar ook als regiocoördinator in het hoge 
noorden.

Silva Polkerman, penningmeester
penningmeester@nvsp.nl 

De nieuwe penningmeester

Ogenblikje A5 Horizontal.indd   1 3/05/19   09:24
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Regiobijeenkomst Heerenveen

Door de ogen van 
een bezoekster
Wat een interessante bijeenkomst op 30 maart in het ziekenhuis  
Tjongerschans! Het thema was [bijzondere] tandheelkunde en  
implantologie met een presentatie van dr. W. Kalk.

Dit onderwerp sprak mij gelijk aan, daarom 
had ik me direct aangemeld! Doordat ik veel 
gebitsproblemen had, ben ik twee jaar ge-
leden terecht gekomen bij dr. Kalk. Na uit-
gebreid onderzoek bleek dat ik Sjögren had 
en mijn gebit/wortels waren zo slecht dat 
repareren dweilen met de kraan open was.
Er werd besloten tot een uitgebreide be-
handeling door tandarts Van der Laan en 
dr. Kalk. En deze behandeling kwam tijdens 
deze presentatie uitgebreid aan bod.

Dr. Kalk vertelde met veel enthousiasme, hu-
mor en deskundigheid over zijn vakgebied! 
En omdat ik nu midden in de behandelingen 
zit waarover aan de hand van foto’s gespro-
ken werd, was het voor mij duidelijk wat er 
allemaal bij mij is gedaan!

Het zag er wel heftig uit vond ik, maar het 
is wel te doen al ben ik er ongeveer een 
jaar mee bezig. Je wordt goed begeleid en 
ondersteund door alle medewerkers van de 

afdeling kaakchirurgie.

Na de prestatie van dr. Kalk kon je kiezen uit 
drie thema’s.

Ik heb ervoor gekozen vragen te gaan stel-
len over de vergoedingen van implantaten en 
kronen. Hiervoor konden we terecht bij de 
heer J. Mooi, die het één en ander duidelijk 
uitlegde.

Johan Mooi, lid van het bestuur van de 
NVSP, helpt Sjögrenpatiënten in zijn vrije tijd 
bij vragen en problemen met onder andere 
de zorgverzekeringen. Hier loop ik ook te-
genaan en blijkbaar ben ik niet de enige!

De zaal was goed gevuld met Sjögren-
patiënten en hun aanhang. Fijn om lot-
genoten te ontmoeten en ervaringen te 
delen!

door Anja Noppert

Wij zijn op zoek naar een man 
met het syndroom van Sjögren, 
die heel in het kort iets wil 
vertellen over het onbegrip dat 
hij ervaart. Het onbegrip kan 
voorkomen in heel verschillende 
omstandigheden, zoals op het 
werk, bij familie, bij de partner, bij 
vrienden of bij zorgverleners.

Met situatiebeschrijvingen 
kunnen we een filmpje over 

onbegrip maken en op de 
contactdag enkele voorbeelden 
schetsen, die mogelijk 
herkenbaar zijn voor anderen. 
Uiteraard zullen we daarbij geen 
namen noemen, de privacy is 
volledig gewaarborgd. 

Om het filmpje en de contactdag 
goed te kunnen voorbereiden, 
ontvangen wij je (korte) 
situatiebeschrijving over onbegrip 

graag zo snel mogelijk via  
info@nvsp.nl of NVSP, Postbus 
6, 3600 AA MAARSSEN.

Mocht je het leuk vinden om in 
het filmpje mee te doen, dan  
kan dat natuurlijk!

Graag willen we een beeld 
vormen van het onbegrip dat 
mensen met Sjögren in hun 
omgeving ervaren.

WIJ ZOEKEN EEN MAN!
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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
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Lagom

De DJ op de radio zegt, “rustige muziek 
om de week mee te beginnen.” Zondag  
is voor mij de dag om de week mee af  
te sluiten. Nou ja, ieder zijn eigen inzicht. 
Vandaag staat er één ding op mijn  
to-do-lijstje. Als ik vanavond met gewas-
sen haren onder de dekens kruip, is het 
een goede dag geweest. En verder maak 
ik me even nergens druk over. Alles komt 
zoals het komt. De komende week zijn 
er twee harde afspraken, de rest van de 
agenda is leeg. 

Een feestje, 40-jarig jubileum van Itze. 
We worden met een taxi opgehaald en bij 
het kippenrestaurant is er een buffet voor 
collega’s en ons gezin. Een toespraak, 
bloemen, cadeaus en gezelligheid. 

Twee dagen later een controle in het 
UMCG. “Zullen we straks nog even naar 
Ikea gaan?” En terwijl ik die vraag stel zie 
ik Itze denken: “Is dat nou wel verstan-
dig?”. We besluiten om te beslissen als 
we in het ziekenhuis klaar zijn. De reuma-
toloog is tevreden. Als ik wacht op het 
lab-briefje krijgt iemand naast me uitleg 
over een vragenlijst. Droogte, vermoeid-
heid en pijn beoordelen met een cijfer. 
Wat ben ik blij dat dit niet verplicht is. Als 
we naar de auto lopen, meld ik dat shop-
pen wel gaat lukken. Op een groot bord 
lezen we: Welkom, leuk dat je er bent. 
Nou dat vinden wij ook. Al tijdens de  
koffie begin ik de vermoeidheid te voelen. 
Onderweg op de route door de winkel 
laat ik me op een bed vallen, o, heerlijk. 
Niet te lang anders blijf ik liggen. Het 
bedrag bij de kassa valt mee, mijn ener-
gieniveau tegen. Ik sleep me terug naar 
de auto. 

Jeroen belt, zijn les is afgelopen. Itze rijdt 
naar de campus, we gaan ons boeme-
rangkind ophalen. Op een gebouw staat, 
Don’t think outside the box, think of what 

you can do inside the box. Grenzen, 
beperkingen, mogelijkheden. De Sjögren-
grens is elke dag anders. Wat de ene dag 
moeiteloos gaat, kan de volgende dag 
niet haalbaar zijn. Ben er onderhand wel 
achter dat je beter flexibel en vloeibaar 
kunt zijn dan stug en van steen. 

Er volgen een paar lastige dagen. Mijn 
lichaam wil rust maar mijn hoofd vindt 
daar niks aan en heeft er geen zin in. Het 
is zoals het is. Een week later ga ik op de 
fiets naar de oogarts in het ziekenhuis in 
Drachten. Er is een verbetering te zien. 
“Wat goed is, moet je goed laten en niet 
veranderen,” zegt de oogarts en hij advi-
seert om de druppels en het slaapmasker 
gewoon door te blijven gebruiken. Bij de 
deur geven we elkaar een hand. “Geniet 
van de mooie dingen, dat is ook goed 
voor uw ogen. Echt waar,” zegt hij. 

Ik moet, hoef en doe vandaag niks. Op 
de bank met een tijdschrift, de televisie 
staat aan. “De grootste verandering in het 
leven van een vrouw vindt plaats als ze 
moeder wordt,” zegt iemand. Ik weet nog 
een grote verandering, Sjögren. Er zijn 
onderhand meer jaren met dan zonder dit 
ziektebeeld. Het gewone gezonde leven 
zit nog vers in mijn geheugen.  
Sjögren, ik wil er niet dramatisch over 
doen, maar ik ga het ook niet uit de weg. 
Het is zo bepalend voor hoe mijn dagen 
en leven eruit zien. 

Een artikel over lagom. Een term voor te-
vreden zijn met wat je hebt, niet met wat 
je wilt. In evenwicht zijn waardoor je van-
zelf in harmonie raakt met je omgeving. 
Het Zweedse geheim voor het goede  
leven. Het leven is balanceren. Mijn  
leven met Sjögren is niet altijd ge-
makkelijk maar wel de moeite waard. 

Roelie

Roelie

Roelie kreeg in 2000 de diagnose Sjögren, waardoor deze 
zieken verzorgende arbeidsongeschikt werd. Ze is getrouwd met 
Itze. Ze hebben drie zonen, waarvan de jongste nog thuis woont. 
Vanaf 2008 schrijft ze voor ‘n Ogenblikje columns over haar 
leven met Sjögren.
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Ik leef zo!

Kleurrijk en vrolijk dat is het eerste wat op-
valt als Hennie de deur open doet, ik loop 
mee de open keuken in en word bekeken 
door twee paar kattenogen en ik krijg ook 
een hand van Maurice, de goede want  
de andere hand is herstellende van een  
operatie… Na een dringend toiletbezoek 
- het duurde toch wel lang zo achter die 
paarden aan - heerlijk aan de koffie. Dat 
toilet bezoek moet toch echt even genoemd 
worden want als het klopt dat je iemands 
karakter kunt aflezen aan het kleinste  

kamertje dan wonen hier veelzijdige vrolijke 
mensen met een voorliefde voor taalgrappen 
en mooie foto’s en dat maakt dat even naar 
de wc gaan hier al snel langer duurt.

Hennie, je klinkt niet als komende uit de 
Achterhoek, hoe ben je hier beland?
‘Door de liefde! Ik kom uit Scheveningen  
en ik ben in 2008 hier naartoe verhuisd. 
Maurice en ik hebben elkaar in 2007 leren 
kennen via Hyves - u weet wel de voor-
ganger van Facebook - en omdat hij zijn 

Ik maak de leuke 
dingen groter…
door Nina Müller

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

Iets met wegen als een metafoor daar ontkom je 
gewoon niet aan met deze rubriek. Ik moet (mag!) 
er immers voor op reis en wonend in het hoge 
noordwesten van het land valt er altijd genoeg 
weg af te leggen. Deze keer is dat de weg naar 
Hennie Watzeels (61) in Borne en overkomt het 
me dat ik na anderhalf uur snelweg ineens op een 
lange 80 km-weg beland achter een stel paarden-
trailers die de 80 km niet halen. Je kunt je eraan 
ergeren of gestresst raken omdat je misschien te 
laat komt of… je er toch maar aan overgeven en 
gaan zien dat er een prachtig paard af en toe zijn 
hoofd naar je omdraait. Ik kies voor het laatste en 
dat blijkt heel goed te passen bij de insteek van 
Hennie en haar man Maurice die allang niet meer 
kunnen leven in het tempo dat ze zouden willen 
maar het goede blijven zien van wat er wel is.
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huurwoning uit moest door sloopwerkzaam-
heden zijn we samen op zoek gegaan naar 
een nieuwe woning als gezamenlijke start 
en dat is dit huis geworden. We wonen er 
met heel veel plezier, zijn echt blij met deze 
plek. In 2009 zijn we getrouwd, gratis op het 
stadhuis hier en toen op weg naar Schiphol 
voor iedereen een flessenpost verstuurd met 
daarin de mededeling dat we op honeymoon 
waren richting Griekenland…‘Hennie wijst op 
een soort ketting van foto’s waarmee de her-
inneringen levend in de kamer aanwezig zijn.



Door de liefde had ik als verrassing voor 
Maurice overplaatsing aangevraagd bij de 
KPN waar ik al 38 jaar fulltime werkte maar 
helaas heb ik in Zwolle uiteindelijk geen dag 
gewerkt en ben ik in relatief korte tijd vol-
ledig afgekeurd. Dat had nog heel wat  
voeten in de aarde met gelukkig veel steun 
vanuit de KPN, zelfs ook van de leidingge-
vende waar ik nooit voor heb gewerkt, maar 
met bijna rechtzaakachtige besprekingen 
met het UWV waar ik niet graag aan terug-
denk. De overgang naar afgekeurd zijn,  
was zwaar. Ik ben opgevoed met “niet  
zeuren maar doorgaan” en ik ben echt tot 
het einde toe, zelfs toen ik al drie keer per 
week blaasspoelingen kreeg, blijven werken 
maar uiteindelijk tijdens een gesprek met 
een revalidatiepsycholoog, ik moest beter  
leren omgaan met mijn chronische ziekte, 
viel het kwartje; ik kan gewoon niet meer 
blijven werken, ik ben op, echt op’.

Wanneer wist je dat je Sjögren had?
‘De diagnose is in 2005 gesteld door Dr. 
Van de Merwe maar ik had eigenlijk al jaren 
klachten voor die tijd, niet anders dan wat 
ik van veel lotgenoten hoor. Ik had ook al 
jarenlang urinewegklachten en in 2007 is 
vastgesteld dat ik interstitiële cystitis (IC) 
heb. Dat is een chronische auto-immuun 
blaasontsteking waardoor veel pijn ontstaat 
als de blaas oprekt. Hiervoor krijg ik 
blaasspoelingen met een speciale vloeistof 
die helpt om de binnenkant van de blaas te 
herstellen. 
Gelukkig kan dat tegenwoordig thuis en 
hoeft het nog maar twee keer per week, 
voorheen was dat drie keer per week in 
het ziekenhuis.’ En dan vertelt Hennie 
verder over wat de loterij van het leven 
en de Sjögren haar nog meer gebracht 
hebben, we lachen erom als het lijkt of ze 
de ansichtkaart die de Nationale Vereniging 
Sjögrenpatiënten heeft uitgegeven bijna 
helemaal kan afvinken. Schildklier buiten 
werking, Lichen Sclerosus en waardoor 
seksualiteit helemaal anders moest, 
altijd pijn op alle aanhechtingsplaatsen 
van pezen en spieren, heel snel stijf bij 
te lang in dezelfde houding, neuropathie 
en dan was ze los van de Sjögren door 
familiegenen ook al belast met diabetes 
mellitus waarvoor ze insuline moet spuiten, 
hart- en vaatlijden en zijn bij haar op jonge 
leeftijd haar borsten preventief verwijderd 
en leeft ze met protheses waarvan nu 
weer niet helemaal duidelijk is of daar 
klachten van kunnen komen maar ze is niet 
gezond genoeg voor een her-operatie. Er 

'De liefde 
heeft me 
naar de 
achter-

hoek 
gebracht'
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moet veel medicatie gebruikt worden, de 
insuline, schildklierhormonen, blaasspoeling, 
plaquenil, pilocarpine en zo meer… Volgens 
Maurice staat er een halve apotheek in huize 
Watzeels maar een van de slogans op het 
toilet: “Ik ben meer dan mijn ziekte” weegt 
gelukkig zwaarder dan al die pillen bij elkaar.
Als mensen dit alles lezen dan kunnen ze 
waarschijnlijk niet bedenken hoe jij nog zo 
positief in het leven kunt staan, kun je iets 
vertellen over wat je op de been houdt?
‘Natuurlijk zit ik er ook wel eens een dag 
doorheen en dan vraag ik me af waarom 
moet ik nou al die dingen krijgen maar dat 
duurt maar vijf minuten en dan gaat het 

weer. Ik heb heel veel gehad aan een reva-
lidatietraject waarbij ook mindfulness werd 
gebruikt. Het lukt me daardoor goed om 
mijn aandacht te richten op de positieve din-
gen en het andere er wel te laten zijn maar 
dat niet groter te maken. En verder heb ik 
heel veel steun van Maurice. Hij is zelf ook 
niet helemaal gezond en accepteert altijd 
direct mijn grenzen en snapt dat ik keuzes 
moet maken in wat ik doe met mijn energie. 
En als je bij elkaar zo jezelf kunt zijn dan kost 
dat in ieder geval geen energie. Bij familie of 
kennissen is er minder begrip en dat doet 
wel eens pijn. Sjögren blijft een onbekend 
ziektebeeld met veel uitingsvormen en je ziet 
niet meteen aan mij hoe ziek ik ben.’

En hoe ziet je dagelijks leven eruit hier in 
Borne?
‘Het is voor mij ontzettend jammer dat toen 
ik hier kwam wonen er ook meteen een 
einde kwam aan mijn werkende leven, dat 
maakt dat ik niet echt een netwerk heb op-
gebouwd. Ik ben verder ‘onbetrouwbaar’ in 
mijn afspraken, het is voor mij heel moeilijk 
om dingen te plannen en omdat ik me ook 
ineens slecht kan voelen is het ook niet  
handig om het hier de zoete inval te laten 
zijn. Gelukkig hou ik erg van lezen, van 
kleurboeken voor volwassenen en van  
rustig kijken naar de dingen om me heen.’

‘Online-contacten zijn door het kleinere net-
werk en de beperkte mogelijkheden om af te 
spreken belangrijk, ik heb daar veel contac-
ten van al waak ik ervoor om in forum achtige 
situaties te belanden waarin er vooral ge-
klaagd wordt. Ik ga nu wel deelnemen aan 
maandelijkse inloopochtenden in het buurt-
huis in Borne voor mensen die volledig zijn 
afgekeurd. Gelukkig kan ik nog autorijden en 
kan ik bijvoorbeeld nog redelijk makkelijk op 

Het toilet waar je blijft lezen…

'Genieten van een 
terrasje en proosten 

op het leven, dat 
houdt het leven mooi'

Ik leef zo!
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bezoek bij mijn zus die in Zwolle woont. In 
mijn ogen heeft zij een zwaarder leven dan ik 
want zij moet dialyseren, we kunnen elkaar 
gelukkig vinden in het met humor kijken naar 
onze ziektes.’

Humor is ook belangrijk in de relatie met 
Maurice. Maurice is van huis uit banketbak-
ker en patissier en heeft tot 2004 een eigen 
zaak gehad maar is doordat er economisch 

��

Wilt u zelf ook een keer meewerken 
aan deze rubriek of kent u een 
lotgenoot die u hier graag voor het 
voetlicht zou zien, tip de redactie via 
eindredacteur@nvsp.nl 

gezien lastigere tijden aanbraken, overge-
stapt naar de industriële bakkerij en stuurt 
nu een team aan bij de fabriek van Bolletje. 
Als later bij de lunch de kastjes opengaan is 
de naam van zijn werkgever goed te vinden. 
Hennie vertelt nog dat ze blij is dat Maurice 
inmiddels niet meer in ploegendiensten hoeft 
te werken want de avonden waren alleen 
toch wel erg stil en ze kijken juist graag sa-
men naar films of series op de tv, ieder in 
hun eigen relaxstoel met de benen omhoog 
en de katten Fokke en Sukke in de buurt. 
En op goede dagen kunnen ze genieten van 
een terrasje op een van de mooie plekken 
in de Achterhoek en proosten op het leven 
met een hapje en een drankje; dat houdt het 
leven mooi.

De poes komt er ook even tussendoor alsof 
ze kwijt wil dat zij het leven toch ook heel 
erg mooi laat zijn en dat doet ze net als de 
lunch met versgebakken broodjes en voor-
uit… nog een cappuccino met een stukje 
cake toe, voor mij genoeg energie voor de 
bijna drie uur durende terugreis. Maar ik ga 
niet zonder de vraag;

Wil je nog iets kwijt aan onze lezers?
‘Blijf niet reiken naar het onbereikbare dan 
frustreer je jezelf. Omgaan met wat je niet 
meer kan en acceptatie dat het is zoals het 
is, is belangrijker dan proberen terug te ko-
men bij wat was. Het echte leven gaat aan 
je voorbij als je alleen maar terugverlangt. 
En echt elke dag geeft je wel iets leuks, de 
gekke vijf minuten van de katten, een vogel-
tje dat baddert, jonge merels in de tuin.  
En dat leuke maak ik groter, de klachten 
maak ik kleiner en dat gaat me gelukkig  
heel goed af.’

"You color my soul", staat er bij Hennie op 
de randen van haar kleurige schoenen als ze 
me uitgeleide doet en ik bedenk dat dat ei-
genlijk op mijn schoenen zou moeten staan 
om tegen haar te zeggen. 
Geïnspireerd en met een big hug vertrek ik 
uit Borne, er wonen mooie mensen daar!

Nina Müller

Fokke en Sukke zorgen 
voor goed gezelschap!

Color your soul maar dan 
met kleurboeken voor 
volwassenen, heerlijk om 
even mee zoet te zijn.
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Wat is zure voeding? Misschien dat mensen bij zure voedings-
producten denken aan sinaasappels, citroen, limoen, enz. Maar als 
we het hebben over de zuurgraad van voeding is dat niet gerelateerd 
aan de smaak van de producten die we eten maar met de pH waarde 
van voeding. 

Ons lichaam heeft een pH waarde van 7,4 
en het zal alles doen om deze waarde te 
behouden. Bij wat wij eten ontstaat als 
restproduct een zuur of een base reststof 
en dat heeft invloed op de pH-waarde. Als 
we teveel producten eten die ons lichaam 
verzuren zal het deze zuren uitscheiden via 
longen, nieren en huid. Mocht dat niet meer 
lukken omdat er teveel zuur is opgestapeld, 
zal je lichaam dit in weefsels opslaan zoals 
spieren, pezen, onderhuids bindweefsel en 
gewrichten. En dat zorgt dan voor klachten 
als hoofdpijn, spierpijn, huidproblemen, ge-
brek aan energie en vermoeidheid. 

Dat zijn veel gehoorde klachten bij het  
syndroom van Sjögren. Bij ons gaat het dus 
dubbelop want wij hebben deze klachten al 
en dan kan het echt verschil maken als je 
kiest voor een voedingspatroon waarin niet 
teveel verzurende producten zitten. Het wil 
echt niet zeggen dat je niets meer mag eten. 
Het gaat om de variatie in de maaltijden en 
dat als je bijvoorbeeld vlees eet je er ook ge-
noeg groenten bij eet om het verzurende ef-
fect van het vlees of de vis meer in evenwicht 
te brengen door het base uit de groenten. 

Denk aan een verhouding van 1 op 2 dus 
100 gr vlees (dat is al heel veel) dan 200 gr 
groente. Soep is een prima manier om meer 
groente binnen te krijgen. Hiermee help jij 
je lichaam dan doordat het niet te veel af-
valstoffen aanmaak. Het is ook belangrijk 
dat je beseft dat zure voedingsproducten 
niet ongezond zijn, denk aan vlees, zuivel, 

granen en noten. Allemaal producten die we 
dagelijks nodig hebben en die waardevolle 
voedingsstoffen leveren. Het is balans wat 
we zoeken. Meer base dan zuur. Alcohol, 
suiker, cafeïne, koolzuurhoudende dranken, 
gefrituurde en gebakken producten en fruit-
dranken zijn heel zuurvormend en kunnen 
slechts met mate gebruikt worden. 

Bedenk ook dat je lichaam tijd nodig heeft 
om de reststoffen van deze producten op 
te slaan. Het kan dus even duren voor je ef-
fecten van verzuring merkt (spierpijn is de 2e 
dag altijd erger dan de 1e dag). Dan koppel 
je het niet meer aan wat je eet of drinkt. Dat 
geldt trouwens ook voor het omgekeerde 
proces. Als je een voedingspatroon gaat 
gebruiken dat meer base is duurt het vaak 
dagen, weken, maanden voor het effect 
merkbaar is en kun je de indruk krijgen dat 
het niet zoveel uitmaakt. Maar voor de lange 
termijn heeft het zeker wel een positieve 
bijdrage aan het verminderen van de symp-
tomen van het syndroom van Sjögren. Wat 
heb je te verliezen zou ik zeggen. 

Op internet is veel informatie beschikbaar 
over zuur/base voeding. Als je zuur base 
tabellen Googled kom je verschillende sites 
tegen waarop je tabellen met de pH waarde 
van voeding kan vinden. 

Eet smakelijk

Silva Polkerman 
Voedingsdeskundige

Korte berichten

De NVSP adviseert 
het volgen van alter-
natieve therapie niet, 
maar wijst het als 
aanvullende therapie 
van uw bestaande 
behandeling ook 
niet af. Wij achten 
u als patiënt zelf in 
staat een keuze te 
maken in welke be-
handeling u wenst 
te volgen. Wij willen 
u alleen helpen met 
het maken van keu-
zes, door alle be-
schikbare informatie 
met u te delen. Wel 
wijzen wij u erop dat 
u nooit uw medica-
tie of behandeling/
controle door uw 
arts achterwege 
moet laten, zonder 
dit te bespreken met 
uw arts. 

Opeens op Facebook een leuk bericht. 
‘Lekker met blote voeten in de zon, een 
kopje thee en het nieuwe ‘n Ogenblikje’. 
Dat was de strekking van het 
commentaar bij de foto die er ook  
erg uitnodigend uitzag.

Leuk, zulke berichtjes!

De effecten van pH-waarde in voeding
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Van alles en nog wat

Schenkingen 
vanaf 1 januari tot en met 23 april 2019

datum initialen omschrijving bedrag
 10-1 J. R. gift €  307,80
 23-1 A.H. M. gift €  26,41
 23-1 J. S. extra gift €  100,00
 28-1 N. T.A. gift €  15,00
 3-2 M.L. P. gift €  64,41
 25-2 M.F.A.I. v.d. M. gift €  50,00
 26-2 R.G. donatie NVSP €  625,00
 4-3 M.E. L. gift voor wetenschappelijk onderzoek €  30,00
 6-3 S. d.K.v.M gift €  100,00
 14-3 M.E. B. gift €  13,00
 8-4 H.J. B.-V. eenmalige gift €  100,00
 12-4 A. O. gift t.b.v. ondersteuning activiteiten €  300,00
 23-4 M.E. B. gift €  10,00 

Wij danken al onze schenkers heel hartelijk. In deze periode mochten wij van een bedrijf 
een donatie ontvangen. Het bedrijf stelt ieder jaar een bedrag beschikbaar om goede 
doelen te steunen en hun medewerkers kunnen een goed doel aandragen. Dit jaar is 
onder andere de NVSP uitgekozen als goed doel! Bijzonder is ook dat veel van onze 
vrijwilligers hun onkosten aan de NVSP hebben geschonken. 

Regiobijeenkomsten
21 juni: regio Noord-Holland, Amsterdam UMC, locatie VUmc, gastspreker dr. Marjolein 
Wintzen (dermatoloog), zaal open 13.30 uur, aanvang lezing 
14.00 uur. 

2 november: regio Utrecht, Johannescentrum te Utrecht, gastspreker: Anke Gooskens 
(voedingsdeskundige), zaal open vanaf 10.00 uur, aanvang lezing 10.30 uur.

Contributie 2019
Inmiddels is de jaarcontributie al van uw rekening afgeschreven. 

Mocht u per kwartaal betalen dan wordt er rond de volgende data weer  
afgeschreven:

25-07-2019   3e kwartaal
25-10-2019   4e kwartaal

Wilt u ervoor zorgen dat er rond die datum voldoende saldo op uw rekening 
staat, zodat wij de contributie kunnen innen. 
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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



Ik ben Moniek van den Wildenberg, een wat 
oudere jongere en ervaringsdeskundig (as-
pirant) bestuurslid op het gebied van jonge-
ren. Ik woon samen met mijn man en zoon-
tje van vijf jaar in het mooie Oerle, onder 
de rook van Eindhoven. Ik heb ontzettend 
veel zin om met jullie te gaan onderzoeken 
wat de vereniging kan betekenen voor onze 
jongere leden en hoe we jongeren bij onze 
vereniging kunnen betrekken.
Het thema “Hoe worden patiëntenorganisa-
ties relevant voor jongeren?” van de patiën-
tenorganisatiedag op 28 maart bij Roche te 
Woerden sloot hier mooi op aan. Hoe maak 
je nu jouw vereniging toekomstbestendig 
en hoe anticipeer je als vereniging op allerlei 
ontwikkelingen in de sociale media. 

Naast een aantal professionals op het ge-
bied van jongeren spraken vertegenwoor-
digers van patiëntenverenigingen die ook 
bezig zijn hun afdeling jongerenproof te 

maken. Als klap op de vuurpijl 
sprak Tim Hofman, bekend van 
“je zal het maar hebben” en “over 
mijn lijk” over hoe hij zijn program-
ma’s maakt, hoe hij in gesprek gaat 
met de jonge mensen die hij volgt. 
Momenteel ben ik hard bezig met het ver-
werken van alle input door het schrijven van 
een plan en voorstellen, waar jullie binnen-
kort meer over gaan horen. Want jullie input 
is hetgeen wij het meest nodig hebben 
om vorm te geven aan de afdeling jonge-
ren. Mocht je nu al enthousiast zijn en vol 
ideeën zitten en/of vragen hebben, of wil je 
jouw hulp aanbieden, stuur dan een mailtje 
naar mijn mailadres:  

jongeren@nvsp.nl

To Be Continued....

Groet Moniek

Jongeren
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Landelijke Contact- en Informatiedag
op 5 oktober 2019 in de Reehorst te Ede

Een dag vol actie en interactie waarop wij u graag verwelkomen. 
Artsen, paramedici en andere deskundigen vertellen alles over het 
laatste nieuws op sjögrengebied. Er zijn diverse workshoprondes 
die we onderbreken voor een heerlijke lunch. 
Ter afsluiting is er een gezellig moment waar u met een hapje en 
een drankje de gelegenheid heeft om tips en eigen ervaringen uit 
te wisselen.

Het volledige programma zal met het 'n Ogenblikje van augustus 
meegestuurd worden. Daarna kunt u zich via de website 
aanmelden of het aanmeldformulier insturen. 

Even voorstellen...

Moniek



Misschien herken je dit wel: Je wilt niet zielig 
gevonden worden, of raar. Je hebt geen be-
hoefte aan medelijden en wilt ‘gewoon’ zijn 
zoals iedereen.
Je hebt geen zin om over je ziekte te praten. 
Om het uit te leggen. Als iemand er naar 
vraagt, geef je een kort antwoord of je be-
gint over iets anders.
Als mensen doorvragen en precies willen 
weten wat je klachten zijn, raak je geïrri-

Schaam jij je wel eens 
voor je klachten? 
Veel mensen die chronische klachten hebben, laten maar aan weinig mensen zien hoe 
ziek ze echt zijn. Ze doen zich beter voor dan ze zich voelen, verbergen het als iets 
eigenlijk niet gaat of laten niet zien dat ze pijn hebben.

teerd. Je weet wel dat ze het goed bedoelen 
en dat het aardig is dat ze interesse tonen 
maar je hebt er geen zin in. Je klapt dicht 
en zegt dat het allemaal meevalt. Of je doet 
nep-vrolijk of misschien word jij er boos en 
chagrijnig van.
Misschien weet je zelf niet eens precies 
waarom. Je hebt er gewoon geen zin in.
Dit kan komen omdat jij je, misschien zelfs 
zonder dat je het op dat moment beseft, 
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Door Inge Dekker, coach en trainer voor jonge mensen met een chronische ziekte

Jongeren
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schaamt voor je klachten. Eigenlijk doe je er 
alles aan om maar niet zichtbaar ziek te zijn. 
Je doet liever iets niet, of met pijn, dan dat 
mensen je echt ziek zien.
Natuurlijk weet je wel dat dit niet hoeft. Jij 
hebt hier immers ook niet voor gekozen en 
je kunt er niets aan doen. Je hoeft je niet 
te schamen en je mag gewoon zijn zoals je 
bent.
Maar toch wil je niet ziek gezien worden. 
Bijna automatisch verberg jij je klachten, doe 
je vrolijk en gezellig terwijl je eigenlijk niet 
meer kan.
Dat je je schaamt en niet laat zien hoe het 
echt gaat heeft verschillende nadelige  
gevolgen: 
Je houdt afstand tot mensen en voelt je 
regelmatig alleen. Je probeert een deel van 
jezelf te verstoppen en een bepaald beeld 

op te houden. Hierdoor ben je niet helemaal 
jezelf en ga je je eenzaam voelen.
Je krijgt niet de hulp en het begrip dat je 
nodig hebt. Veel mensen zien niet hoe ziek 
jij echt bent en houden er dus ook geen, of 
niet voldoende, rekening mee.
Jij gaat over je grenzen waardoor je ach-
teraf meer klachten hebt. Je wilt niet laten 
zien dat je iets niet kunt of dat je je niet 
goed voelt. Daarom doe je te veel en voel 
je je achteraf extra uitgeput en heb je meer 
klachten.
De mensen die het dichtst bij je staan krijgen 
‘de volle laag’. De persoon of personen die 
je wel toelaat in je wereld, hebben het extra 
zwaar. Zij moeten dubbel zo hard voor jou 
zorgen en krijgen vaak ook de emotionele 
uitbarstingen voor hun kiezen.
Dit wil je natuurlijk niet!

Kortom: Veel mensen die ziek zijn schamen 
zich voor hun symptomen en beperkingen. 
Dit heeft allerlei vervelende gevolgen. Door 
je schaamte toe te laten, te onderzoeken en 
te voelen, leert je lichaam dat het niet nodig 
is om je te schamen. Ook kun je het benoe-
men, zodat anderen weten wat er speelt.

Ga naar www.pain2power.nl en ontvang  
gratis het e-boek “Jong & Chronisch Ziek? 
Haal meer uit je leven.

Vijf tips om om te gaan 
met schaamte:
1.  Weet dat het heel gebruikelijk is. Veel 

mensen schamen zich voor hun klachten. 
Je bent dus heel normaal als jij je hier 
(soms) voor schaamt.

2.  Wat zit er achter? Schaamte is eigenlijk de 
overtuiging dat als mensen dit van je zou-
den zien, er iets heel ergs gebeurt. Waar 
ben jij ten diepste bang voor? Als mensen 
je op je allerziekst zouden zien dan…? 
Houden ze niet meer van je? Lachen ze 
je uit? Worden ze boos op je? Wijzen ze 
je af?

3.  Is dat waar? Nu je weet waar je ten diep-
ste bang voor bent kun je kijken of dat 
waar is. Word jij echt afgewezen als je je 
ziek laat zien? Waarschijnlijk niet. Meestal 
is de angst een oud gevoel dat probeert 
jou veilig en ‘binnen de groep’ te houden, 
maar is het nu niet meer effectief.

4.  Voel de schaamte in je lichaam. Dit kun je 
doen op het moment dat je je schaamt, 
maar je kunt je het je ook voorstellen. Hoe 
voelt het als je je helemaal ziek laat zien? 
Kijk of je bij de sensaties kunt blijven en 
het gewoon even kunt voelen. Zo leert je 
lichaam dat het veilig is en zich niet hoeft 
te schamen.

5.  Je kunt het ook benoemen. Dan zeg je 
bijvoorbeeld: “Ik vind het moeilijk om te 
laten zien, maar het gaat echt niet goed 
met me”. Dan weten mensen wat er 
speelt en hebben ze meer begrip voor jou.

Je wilt niet ziek 
gezien worden
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Verslag Regiobijeenkomst Heerenveen

Implantologie
Tanden in de hoofdrol
Op zaterdag 30 maart 2019 werd een regiobijeenkomst gehouden in het Tjongerschans 
ziekenhuis te Heerenveen. De bijeenkomst werd bijgewoond door maar liefst 64 leden 
en geïnteresseerden. Het onderwerp was implantologie en lotgenotencontact.

Naast het vochtig houden van de mond 
doet speeksel nog veel meer. Zo is het van 
belang bij onze afweer, het is een soort won-
derstof. Het bevochtigt de mond en bedekt 
de binnenkant ervan, waardoor het slijmvlies 
wordt beschermd. Op deze wijze wordt de 
mond vochtig gehouden, wat het spreken 
en slikken vergemakkelijkt. Afgezien van de 
spijsvertering heeft speeksel ook als func-
tie om de mond schoon te houden. In de 
mond zijn honderden bacteriën aanwezig. 
Zij voeden zich met voedseldeeltjes die tus-
sen de tanden zijn afgezet en tandbederf 
en slechte adem veroorzaken. Het speeksel 
speelt op verschillende manieren een rol bij 
de bestrijding van deze bacteriën. Door de 
voortdurende stroom speeksel worden vele 
bacteriën en voedseldeeltjes die in de mond 
aanwezig zijn, uitgewassen. Alle voeding 
die we tot ons nemen geeft een zuurstoot. 
De mond is het moeilijkste gedeelte van het 

Dr. Wouter Kalk verbonden aan het Centrum 
Bijzondere Implantologie verzorgde een le-
zing over implantologie, in het bijzonder bij 
Sjögrenpatiënten. Dokter Kalk is na studies 
geneeskunde en tandheelkunde in 2001 ge-
promoveerd op het syndroom van Sjögren 
en expert op gebied van implantologie, orale 
diagnostiek en tandheelkundige counseling 
bij Sjögrenpatiënten. 

Droge mond of xerostomie
Speeksel wordt geproduceerd door speek-
selklieren. Zo heeft iedereen enkele honder-
den (600-1500) kleine speekselkliertjes die 
verspreid liggen onder het slijmvlies van het 
gehemelte, de lip de wang en de tong. In 
iedere wang bevindt zich de oorspeekselklier 
en verder liggen er klieren in de onderkaak 
en onder de tong. Het speeksel in onze 
mond is van groot belang voor de mondge-
zondheid. 
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of niet goed past. Hierdoor ontstaat wrijving 
op het tandvlees. Goede prothesehygiëne is 
daarom belangrijk om een schimmelinfectie 
te voorkomen.
Wees voorzichtig met het gebruik van anti-
biotica omdat dit een onbalans in de mond 
veroorzaakt. Een antibioticakuur doodt ook 
onschadelijke bacteriën die in de mond 
leven. Ze doden echter niet de candida-
organismen. Die kunnen zich eenvoudig 
vermenigvuldigen wanneer er minder andere 
bacteriën zijn. Dit geldt ook voor het over-
matig gebruik van antibacterieel mondspoel-
water. Een candida-infectie kan het best 
worden bestreden met een anti-schimmel-
middel.

Gebitsprothese
Een prothese bij Sjögrenpatiënten geeft vaak 
problemen door de droge mond. Het plastic 
waarvan het gebit is gemaakt beweegt alle 
kanten op en heeft geen houvast door het 
gebrek aan speeksel. Bij een schimmelin-
fectie ben je dubbel de klos. Het is bij een 
droge mond een extra uitdaging. Door frictie 
ontstaat mechanische irritatie.
Speekselklieren bij Sjögrenpatiënten kun-
nen wel speeksel produceren maar doen 
het niet goed of werken helemaal niet meer. 
Speekselstimulatie kan worden opgewekt 
door het eten van pepermunt of het kauwen 
op kauwgom. Ook over het gebruik van Xy-
limelts bij een droge mond worden positieve 
verhalen gehoord.

Speeksel is moeilijk te vervangen en is niet 
te imiteren of na te maken. Bij het hebben 
van een restcapaciteit aan speeksel kan het 
gebruik van een kunstspeeksel helpen. Het 
medicijn pilocarpine is daar een voorbeeld 
van. Het stimuleert de speeksel- en traan-
klieren, maar kent ook bijwerkingen. Pilocar-
pine werkt heel goed, al is het moeilijk de 
juiste dosis in te schatten. 

lichaam. Onze mond is te vergelijken met 
een open wond, de hele bacteriënwereld 
heeft vrij toegang tot ons lichaam via de 
mond. Dagelijks geven we zelf ook bacteriën 
toegang door bijvoorbeeld drie keer per dag 
een maaltijd te nuttigen en dus bacteriën toe 
te laten tot ons lichaam. 

Cariës
De pH-zuurgraad in de mond is neutraal. 
Bacteriën scheiden melkzuur af. Al het voed-
sel dat we tot ons nemen geeft melkzuur af. 
Het tandglazuur lost op in zuren. Speeksel 
heeft van nature een pH-waarde die ervoor 
zorgt dat tandbederf bestreden wordt. Door 
eten en drinken daalt de pH-waarde in de 
mond en verzwakt het tandglazuur. Hierdoor 
kunnen bacteriën hun slag slaan en kunnen 
er gaatjes ontstaan. Als de pH-waarde na 
eten en drinken meteen hersteld kan worden 
naar het neutrale niveau, dan blijft het gebit 
dus veel beter beschermd tegen bacteriën.

Parotisontsteking
Een parotisontsteking (oorspeekselklier) 
komt vaak voor bij Sjögrenpatiënten. Het is 
een bacteriële infectie die behandeld moet 
worden.

Er kunnen zich in de mond ook verschil-
lende infecties voordoen. Voorbeelden zijn 
een aardbeientong waarbij men een felrode 
hobbelige tong heeft. Deze tongkleur komt 
tot stand door een bacteriële infectie. Ook 
mondbranden en candida-infecties komen 
voor. 

Een candida-infectie van de mond wordt 
ook wel mondschimmel genoemd. Candida 
is een gistkiem die schimmel veroorzaakt. 
Een gebit dat niet goed schoon wordt ge-
houden kan een oorzaak zijn van mond-
schimmel. Ook wanneer een kunstgebit  
’s nachts niet uit de mond wordt genomen 

Dr. Wouter Kalk
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Dokter Kalk geeft een tip uit de oude 
doos die kan werken tegen (taaie) slijm-
vorming in de mond, veroorzaakt door 
beschadigde speekselklieren.
Neem 1 liter kraanwater en voeg daar 
1 theelepel keukenzout en 1 theelepel 
soda aan toe. Even schudden en dan 
is het klaar voor gebruik. Eenvoudig om 
zelf te maken en er worden positieve 
dingen over gehoord, het proberen 
waard.

Preventie
Het is aan te bevelen dat de Sjögren patiënt 
vaker de tandarts en de mondhygiënist be-
zoekt. Het advies is om vier keer per jaar 
een bezoek te brengen aan de praktijk. Bij 
goed onderhoud van het gebit hebben bac-
teriën niets te eten en kan cariës worden 
tegengegaan. De tandarts en mondhygiënist 
kunnen hierbij helpen.

Fluoride is een belangrijk middel  
tegen cariës. Het hardt het gebit en be-
schermt tegen zuren. In tandpasta kan 
echter ook plastic zitten. Om tandpasta 
een schurend effect te geven voegen 
producenten er minuscule en dus on-
zichtbare plastic bolletjes aan toe. Ook 
wordt er zeep toegevoegd aan tand-
pasta voor het schuimend effect. 
Als elke Europeaan gemiddeld twee 
gram tandpasta per dag gebruikt dan 
spugen we in Europa dagelijks 74.000 
kilo plastic in de wasbak.

Doe je alles goed en krijg je toch gaatjes 
dan moet je spoelen met een neutrale fluo-
ride- oplossing. Iedere dag een keer spoelen, 
uitspugen maar niet naspoelen omdat je 
dan het effect weer tenietdoet. Ook kun je 
gebruik maken van gebitslepels als je toch 
nieuwe gaatjes krijgt. De gel in een gebitsle-
pel doen, vijf minuten laten inwerken en dan 
weer uitdoen. Ook hier niet naspoelen. Een 
gebitslepel moet je niet iedere dag gebruiken 
maar eens in de twee dagen. Verder niet te 
vaak poetsen, twee keer per dag is voldoen-
de. Gebruik een zachte borstel maar als je 
borstelt doe dit dan wel goed. Het maakt niet 
uit of je een gewone tandenborstel gebruikt 
of een elektrische. Uit studies is wel geble-
ken dat elektrisch poetsen beter is, maar bij 
bijvoorbeeld reuma is een elektrische borstel 
moeilijk te hanteren en kun je er daardoor 
niet goed mee overweg. Tandragers of tan-
denstokers zijn beide goed te gebruiken, 
alles wat je kunt doen om het gebit beter en 
schoner te maken moet je zeker doen

Voeding:
Denk na bij wat je eet en belast het gebit 
niet onnodig. Citrusvruchten of koolzuren 
zijn niet aan te bevelen. Deze bevatten zuren 
en zuren tasten het gebit aan. Ook voeding 
na spoelen met bijvoorbeeld een glas jus 
d’oranges kun je beter achterwege laten. Het 
zuurproces werkt in luttele seconden. Beter 
is om dan bij de maaltijd melk te gebruiken. 
Het is van groot belang het trekken van ge-
bitsdelen te voorkomen, als dat tenminste 
mogelijk is. Een kunstgebit is geen oplossing 
tenzij het echt moet. Is het verlies van een 
tand/kies onvermijdelijk, kies dan voor een 
gefaseerde afbouw. 
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Wist u overigens dat in Zweden bij pa-
tiënten met het syndroom van Sjögren 
de patiënt gratis tandheelkundige zorg 
krijgt?

Implantaten:
Het aanbrengen van implantaten is na trek-
ken een mogelijkheid. Je moet wel voldoen-
de fundament en bot hebben. Is er onvol-
doende botopbouw dan zal het implantaat 
worden aangepast aan de kaak. Het hele 
proces is uiterst precies en tot op de mil-
limeter nauwkeurig. Door gebruik te maken 
van computermodellen en boormallen kun-
nen de implantaten exact worden ingepast 
bij de patiënt. Bij de uiteindelijke behande-
lingen is daardoor het precies op maat en 
past alles exact. Ook bij implantaten kunnen 
complicaties optreden. Ze kunnen ontstoken 
raken en bacteriën kunnen bij implantaten 
voor problemen zorgen. Cariës onder een 
implantaat geeft ingewikkelde problemen en 
ook kronen zijn kwetsbaar bij cariës. 
Tot slot werd er een diapresentatie gegeven 
waarbij uit praktijkvoorbeelden van twee 
patiënten uitleg werd gegeven hoe en op 
welke wijze implantaten worden geplaatst 
en werden de gebruikte technieken nader 
toegelicht.

Lotgenotencontact:
Na deze zeer interessante lezing werd het 
programma vervolgd met lotgenotencontact. 
De deelnemers hadden vooraf de mogelijk-
heid te kiezen uit drie onderwerpen waar-
over ze wilden meepraten. Alle aangeboden 
onderwerpen werden drukbezocht.

Afsluiting:
Het programma werd afgesloten met het 
afscheid van Egbert Ubbens, de regio-coör-
dinator van genoemde regio. Na meer dan 
twaalf jaar als zodanig te hebben gefunctio-
neerd, werd het tijd om het stokje over te dra-
gen. Egbert werd namens het NVSP-bestuur 
voor de geleverde inspanningen beloond met 
een bloemetje en met een cadeaubon. De 
nieuwe regiocoördinator, Silva Polkerman zal 
vanaf 1 april de verantwoordelijke voor de 
regio Groningen/Friesland/Drenthe zijn. Silva 
werd alle succes gewenst en ook aan haar 
werd een bloemetje uitgereikt.

Johan Mooi 

Afscheid van Egbert Ubbens

Welkom Silva Polkerman

��
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In gesprek met de arts

Wat is er gezegd?
“En, hoe ging het gesprek?”, 
vraagt mijn moeder aan de tele-
foon “Eh...” Ik hoor mijzelf hardop 
aarzelen. Flarden van het gesprek 
vliegen door mijn hoofd, maar ik 
krijg er geen grip op. Ik ben net 
thuis van een gesprek met een 
verzekeringsarts bij het UWV en 
het valt me op dat ik altijd moeite 
heb om te onthouden wat er ge-
zegd is. Niet alleen bij de verzeke-
ringsarts, maar ook bij de huisarts 
bijvoorbeeld. Gesprekken van een 
uur zijn vermoeiend. Door ver-
moeidheid sta ik 1-0 achter in het 
gesprek. 
Door de spanning die ik heb vooraf 
aan het gesprek, onthoud ik nau-
welijks iets en die gesprekken zijn 
juist zo belangrijk. 
Als ik weer thuis ben en de span-

ning zakt, kom ik tot rust. Maar 
dan loop ik nog steeds tegen deur 
nummer twee aan: vermoeidheid. 
Vermoeidheid is een klacht die 
lang mijn leven heeft beheerst. 
Spanning en vermoeidheid samen 
lijkt wel de ultieme Molotovcock-
tail om belangrijke gesprekken 
te wissen uit je geheugen. Dat is 
logisch, want de prefrontale cor-
tex in je brein, die slaat informatie 
op. Maar als er spanning is of 
sprake is van vermoeidheid sla je 
informatie veel slechter op in het 
‘werkgeheugen’ van je hersenen. 
Soms ben je informatie dan sim-
pelweg kwijt. 

Leerzame momenten
Ik leerde door schade en schande 
dat ik niet eigenwijs alleen naar die 
gesprekken moest gaan, maar be-

ter iemand mee kon vragen. Echter 
als mijn vriend of vriendin achteraf 
vertelde wat er gezegd was, dan 
twijfelde ik weer. Ik had sommige 
dingen heel anders geïnterpre-
teerd. Lag dit nu aan mij? 

De oplossing
Gelukkig was daar opeens de op-
lossing. Tegenwoordig mag je ge-
sprekken opnemen, zowel bij het 
UWV als bij de huisarts. Eigenlijk 
alle gesprekken met artsen mag 
je opnemen. Op de website van 
het UWV en de KNMG vind je hier 
meer informatie over. 

Dus de eerstvolgende keer ging ik 
naar het UWV met mijn vriend. Aan 
het begin van het gesprek met de 
verzekeringsarts vroeg ik of ik het 
gesprek mocht opnemen. Dat was 
wel ongemakkelijk. Alsof ik een 
motie van wantrouwen uitsprak. 
De spanning in mijn lijf steeg weer. 
Zo face-to-face vragen hierom was 
misschien geen goede start van 
het gesprek? 

De verzekeringsarts reageerde 
heel vriendelijk en ontspannen. Ik 
kon duidelijk aan haar lichaamstaal 
merken dat ze het niet persoonlijk 
oppakte. Ze zei rustig, “Als het 
voor privé gebruik is, is dat geen 
probleem.” Hierdoor merkte ik dan 
mijn lijf ook weer door kon ademen 
en was ik opgelucht. Het werd uit-
eindelijk een heel prettig gesprek. 
En thuis kon ik rustig alles naluiste-
ren op mijn gemak. 

Jeanne

 Annelies      Margreet            Crissan               

Column van Jeanne

ProCo Professionele ervaringsdeskundige coaches

Wil je contact met één van de profes-
sionele coaches? Stuur een mail naar: 
coaches@nvsp.nl. Kijk op de website 
voor meer informatie over de coaches.

Wil je contact met lotgenoten? 
Kijk dan op de besloten Facebook-
pagina: www.facebook.com/groups/
sjogreninhetdagelijkseleven
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Als nieuwe coach binnen de 
NVSP, zal ik me kort voorstellen.
Mijn naam is Marion van Olffen, 
getrouwd met dominee Jeroen. 
We zijn een samengesteld gezin 
met zeven kinderen, twee klein-
kinderen en het derde kleinkind 
verwachten we eind mei. Ik ben 
drieënvijftig jaar. We wonen in 
een klein dorp in Friesland, tus-

sen Leeuwarden en Franeker. Ik ben echter opgegroeid in 
Oost-Groningen.
Ik ben een ‘laatbloeier’. Pas na de geboorte van mijn 
derde kind, heb ik pas echt de beroepsmarkt betreden. 
Na het behalen van mijn HBO-diploma pedagogiek, heb 
ik als coördinerend docent gewerkt bij het MBO. 
Door mijn ziekte ME, is werken voor de klas geen optie 
meer; ik ben deels arbeidsongeschikt. Ik heb geprobeerd 
bij verschillende werkgevers te functioneren, maar ook 
dat ging niet. In overleg met het UWV ben ik mijn eigen 
praktijk in effortless coaching gestart. In 2018 heb ik dit 
certificaat behaald, en aansluitend ook het certificaat van 
het CCZW, waarvoor ik beschikbaar ben voor de NVSP. 

Binnenkort start ik als coach bij NAH-zorg (niet aange-
boren hersenletsel), dit is op freelance basis.
Wil je meer weten? Neem gerust contact op, via  
Arissacoaching.nl

HERVIND JEZELF, mijn eigen praktijk, begon vorm te 
krijgen. Samen met een goede vriendin gebrainstormd 
over de website. Wat vertel je wel, maar vooral wat vertel 
je niet? Zo bedachten we dat we een oneliner moesten 
hebben. We hebben heel veel oneliners bedacht, maar 
alles was het net niet. Totdat mijn vriendin een concept-
versie van de website klaar had, en eigenlijk puur als 
voorbeeld “hervind jezelf’ had gebruikt.

Hervind jezelf, her-vind-je-zelf… dat is precies wat wij als 
mensen met een chronische aandoening moeten doen. 
Onszelf hervinden. Wie ben ik, MET deze beperkingen? 
HOE ga ik ermee om? WAT ga ik doen in de toekomst? 
Opnieuw naar je zelf zoeken. En jezelf HER-VINDEN. 
Je begrijpt het al: deze oneliner is zo pakkend, dat we 
het niet alleen gebruiken voor de website, het staat zelfs 
op mijn auto….

Mijn naam is Jeanne Roeland. 
Ik heb mijn eigen coachingprak-
tijk in Utrecht. Namens de NVSP 
heb ik vorig jaar de training Erva-
ringsdeskundigheid van het Cen-
trum Chronisch Ziek en Werk 
afgerond. 

Ik heb gedurende tien jaar licht 
traumatisch hersenletsel, een 

functionele neurologische stoornis en SOLK gehad. Hoe-
wel ik geen Sjögren heb, heb ik dus ervaring uit eerste 
hand met aandoeningen met vergelijkbare symptomen, 
waaronder allerlei neurologische problemen, pijnlijke 

spieren en vermoeidheid. Ik heb hierdoor helaas veel 
ervaring opgedaan met het UWV. Samen met mijn erva-
ringen en professionele achtergrond in Recruitment/HRM 
zet ik deze kennis in bij coaching. 

Als coach focus ik met jou op je zelfgekozen doelen. We 
kijken naar wie je nu bent, wie je eigenlijk wilt zijn en wat 
je kunt en wilt bereiken, ook met een chronische aan-
doening. Op de toekomst dus! Ik ben gespecialiseerd in 
het begeleiden bij onbewuste belemmerende patronen 
die je doelen in de weg staan. 

In mijn vrije tijd sport ik graag. Ik woon in het centrum 
van Utrecht samen met mijn man en kat Spotje. 

Mijn naam is Eva Lotte, ben 
zesenveertig jaar en woon - met 
mijn man en zoons van tien en 
veertien jaar - in Voorburg (bij 
Den Haag). Ik werk als ZZP’er 
in het bedrijfsleven. Hier houd ik 
me met veel enthousiasme bezig 
met trajecten op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling. 

In 2018 heb ik samen met Jeanne en Marion het certi-
ficeringstraject gedaan voor ervaringsdeskundig coach. 
Na jarenlang professioneel coach in het bedrijfsleven te 
zijn geweest, leerde ik hier hoe ik mijn eigen ervarings-
deskundigheid kan inzetten in het coachen van mensen 
met een chronische aandoening. Ik heb sinds 2004 Reu-

matoïde Artritis. Reuma is voor mij de trigger om bewust 
in het leven te staan en duidelijke keuzes te maken met 
betrekking tot werk, beweging en ontspanning. 

Als coach help ik mensen op weg om lekkerder in hun 
vel, in hun functie en in hun leven te zitten. Hierbij richt ik 
me onder andere op vraagstukken als coping/leren om-
gaan met de chronische aandoening (zowel in het werk 
als privé), energiebalans, belemmerende gedachten, 
communicatie & contact met de omgeving. Coachen doe 
ik graag als wandelcoach in de natuur. Al lopende den-
ken en praten laat keer op keer mooie resultaten zien. 
Klanten geven terug dat ze mij ervaren als een prettige 
coach die een positieve en veilige setting creëert waarin 
nieuwe inzichten ontstaan met een andere mindset tot 
gevolg.  

Voorstellen nieuwe coaches



              34          'n Ogenblikje • nr 130          

Chronisch ziek en ondernemen 

Soms lukt het niet meer om met je 
Sjögrenklachten te blijven werken. 
Het kan zijn dat je overweegt om on-
dernemer te worden. Dit is mogelijk, 
maar waar moet je op letten? Hierbij 
een aantal praktische tips.

Ondernemen als je chronisch ziek 
bent met een uitkering
-  Indien je al een uitkering hebt 

(WAO, Wajong, WIA, WGA of WW) 
bij het UWV of een bijstandsuitke-
ring hebt via de gemeente, moet je 
eerst toestemming vragen aan je 
arbeidskundige of contactpersoon 
bij de gemeente. Zorg dat je je 
goed voorbereidt op het gesprek 
met je contactpersoon en dat je 
een ondernemingsplan hebt. 

-  Om erkend te worden als onder-
nemer door de Belastingdienst, 
moet je minimaal 1225 uur per 
jaar draaien, dus gemiddeld 28-32 
uur per week. Dan kom je ook in 
aanmerking voor de aftrekposten. 
Als je minder uren gaat besteden 
aan jouw onderneming, zullen je 
inkomsten worden gezien als In-
komsten uit overig werk. Houd er 
rekening mee dat je gekort wordt 
op je uitkering en dat je belasting 

moet betalen over deze inkomsten.
-  Je kunt steun en advies krijgen bij 

het opzetten van je onderneming. 
Het UWV kan bijvoorbeeld een 
vergoeding aanbieden voor het in-
huren van een adviseur.

-  Geef aan het begin van het jaar 
een schatting van je gemiddelde 
inkomsten (nettowinst) door aan 
het UWV. De nettowinst = bruto 
verdiensten minus de kosten van 
je onderneming, oftewel je fiscale 
winst. 

-  Als je de fiscale winst niet goed 
kunt inschatten, zou je de inkom-
sten per maand kunnen doorge-
ven. Er vindt dan elke maand een 
verrekening plaats. De verdiensten 
worden over de volgende maand-
betaling gekort.

-  Zolang je minimaal het minimum-
loon verdient of het percentage 
van je uitkering, hoef je je geen 
zorgen te maken over verrekenin-
gen. Je uitkering wordt naar 0 bij-
gesteld. 

-  Let op, je moet nog steeds wel 
jaarlijks je inkomsten doorgeven.

-  Als de belastinggegevens bekend 
zijn, vergelijkt UWV de fiscale winst 
met de uitbetaalde uitkering. Hier 

kan een terugvordering of nabeta-
ling op volgen.

-  Schommelingen in je inkomen kan 
je opvangen door bij het UWV een 
inkomen suppletie aan te vragen. 

-  Je moet zelf geld opzij zetten voor 
pensioen en arbeidsongeschikt-
heid. Een AOV afsluiten kan een 
goed idee zijn, houd wel rekening 
met een hoge maandelijkse bij-
drage van gemiddeld 200 euro per 
maand. Verder hebben de verze-
keringsmaatschappijen strengere 
eisen voor mensen met een chro-
nische aandoening

-  Het UWV heeft ook een AOV. Hier 
is geen medische keuring voor 
nodig, maar je moet deze wel aan-
vragen binnen 13 weken na het 
stoppen met je dienstverband bij 
een werkgever.

Meer informatie:
www.uwv.nl
www.belastingdienst.nl
https://werkenchronischziek.nl/wp-
content/uploads/2016/02/zelfstan-
dig_ondernemen_met_chronische_
ziekte_focusgroepverslag_2012.pdf

ProCo Professionele ervaringsdeskundige coaches

Tips ‘hoe om te gaan met wet- en regelgeving’
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