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Redactioneel

Doelpuntjes!

Onlangs maakte ik kennis met de kinde-
ren uit groep acht die volgend jaar in mijn 
 mentorbrugklas zitten. Dertig paar ver-
wachtingsvolle oogjes waren op mij gericht 
en de gretigheid waarmee de kinderen alle 
informatie opslurpten, gaven mij meteen 
de energie om maar direct aan het nieuwe 
schooljaar te beginnen. Maar dat gaat zo-
maar niet. Eerst moet er vakantie gevierd 
worden en dan, na het lange wachten, mo-
gen ze als nieuwe wupjes hun eerste stap-
pen op de middelbare school zetten.

Ze zijn nog niet geland of ze hebben meteen 
al een Groot Doel! Over zes jaar willen ze 
hun vwo-diploma in hun zak steken en de 
universitaire wereld en vooral ook de stu-
dentenwereld binnenstappen.
Wat nu hun eerste schooljaar wordt, zal mijn 
laatste zijn. Míjn doel, het volhouden tot het 
einde, komt in zicht. Ik zal mijn laatste klasje 
niet de hand schudden bij de diploma- 
uitreiking want tegen die tijd ben ik allang 
een genietende pensionado. Maar ze komen 
er wel. Ook zonder mij.
Ik was er nooit blij mee maar toch zal ik de 
WhatsAppjes op zaterdagavond missen: 
“Juf, wat hebben we op voor geschiede-
nis…?” en “Moeten we gymschoenen aan 
bij de sportdag…?” 

Het was gedurende mijn hele carrière mijn 
doel om mijn mentorleerlingen een veilig 
gevoel te geven. Ik stak ze vol kennis maar 
vooral ook overlaadde ik ze met ervaringen. 
Ik was er altijd op uit ze creatief te leren 
denken, ze een onderzoekende houding aan 
te leren. Dat dat na komend schooljaar niet 
meer tot mijn dagelijkse bezigheden hoort, 
vind ik jammer. Doel bereikt, einde carrière.

Dat wordt zoeken naar nieuwe doelen. Ik 
ga geen Vierdaagse lopen. Dan slijt ik te 
veel. Dergelijke inspanningen laat ik aan de 

echte kanjers. Ik denk meer aan twee 
 boeken, één nieuw schilderij en zeven 
 wandelingen per week en daarnaast vier 
mooie Ogenblikjes per jaar.

Een doel moet haalbaar zijn. Het moet pun-
ten opleveren om verder te kunnen komen. 
In dit nummer leest u het verslag van een 
lezing van dr. H. Visser en drs. I. Verhagen. 
Zij wijzen ons op de gemene trucjes van 
Sjögren; laat het ons doel zijn tegenwicht te 
bieden aan die gluiperd. Dr. Visser zegt het 
zo mooi: “Wees zuinig op wat je nog hebt, 
vul aan wat je mist, pak het aan op diverse 
fronten.” 

U leest ook een interview in de serie: “ik leef 
zo!”. Wat een energie je daar weer van krijgt! 
Voldoende energie om dit keer een extra 
moeilijke puzzel op te lossen of een heerlijk 
recept uit te proberen. U krijgt de vaste co-
lumns voorgeschoteld en we geven u een 
verslag van de Algemene Leden Vergadering 
en Vrijwilligersdag.

Ik wens u een paar mooie uurtjes met dit 
’n Ogenblikje en een duidelijk beeld van úw 
volgende doel!

Marijke van der Ven, eindredacteur
eindredacteur@nvsp.nl
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Wat wezenloos zit ik achter de laptop: Er 
moet nog een stuk komen van de voorzit-
ter voor ’n Ogenblikje. Met mijn hoofd zit ik 
nog in Nijmegen en ik denk aan alle indruk-
ken van de afgelopen week. Wat was het 
bijzonder allemaal! 

We zitten met een groep van acht lopers 
op de camping in Malden. Zondag zijn 
Johan Mooi, Hans (mijn echtgenoot) en ik 
naar Nijmegen gegaan om de groepen in 
te schrijven. Ik heb daar afgesproken met 
Carina de Korte die een van de lopers is 
van de veertig km. We moesten behoorlijk 
zoeken naar de plek waar de groepen zich 
kunnen inschrijven. Dat betekent lopen tus-
sen lange rijen individuele lopers die zich 
ook allemaal moeten inschrijven.  Eindelijk 
de plek gevonden, blijkt dat daar helemaal 
geen rij staat en dat wij ons zo kunnen in-
schrijven. Bepakt met drieëntwintig tasjes 
(voor elke loper één) en drieëntwintig enve-
loppen met de bandjes voor het scannen 
bij de start en finish gaan we weer terug 
naar de camping.

Op maandag hebben we om 14.00 uur 
afgesproken op de Wedren met zoveel 
mogelijk lopers. Leuk om nu te zien hoe 
iedereen eruit ziet. Ook nu is het weer 
heel druk en we vinden een plekje onder 
een boom waar we kunnen blijven staan. 
Daar kreeg iedereen zijn bandje (wel eerst 
checken of naam en nummer kloppen met 
de aanmeldingsformulieren). Ook de ver-
zorgers van onze groepen zijn aanwezig en 
iedereen kan met elkaar kennismaken. We 
hebben er allemaal zin in, we gaan ervoor. 
Wij lopen voor de NVSP!

Dan loopt dinsdagmorgen om 4.45 uur de 
wekker af. Na een nacht waarin ik veel wak-
ker ben geweest, ben ik blij dat ik eruit kan. 
We hebben met de acht mensen van de 
camping afgesproken dat we om 5.30 uur 
vertrekken van de camping. Nu moeten we 

zo’n twintig minuten fietsen naar de Wedren. 
Dan de fiets in de fietsenstalling voor lopers 
zetten. Daarna verzamelen we weer op de 
afgesproken plek. Iedereen is licht gespan-
nen: het gaat nu echt gebeuren. Om 6.30 
uur stellen we ons op, we worden geteld en 
er wordt in ons boekje afgetekend dat we 
allemaal aanwezig zijn, we worden gescand 
en we mogen vertrekken. Daar gaan we.

De veertig km is dan al een tijd op weg, die 
start al om 4.30 uur, dus twee uur eerder. 
Bij de veertig km zijn twee mensen gestart 
met een blessure. Carina en Ron zijn aan-
wezig, maar vallen uit. De een na een paar 
honderd meter, de ander na ongeveer ne-
gentien kilometer. Ze zijn aanwezig omdat 
de groep met elf mensen moet starten, 
anders wordt iedereen gediskwalificeerd. 
Heel erg fijn dat jullie toch gestart zijn, 
dank je wel hiervoor. 

Dit is het begin van vier dagen die je niet 
gauw vergeet: aanmoedigen, juichen, zin-
gen, afzien, opkrabbelen, lachen, huilen. 
Elke dag een geweldige verzorgingsploeg. 
Mensen langs de kant die speciaal voor 
ons komen. Hier krijg je enorm veel energie 
van. Er liepen vier Sjögrenpatiënten mee 
en die verdienen alle respect.

Alle lopers: dank jullie wel! Wat fijn dat jullie 
dit hebben willen doen voor de leden van 
de NVSP.

Voor alle mensen die dit lezen: wij heb-
ben gelopen voor de NVSP. We hebben 
al best veel geld binnengehaald, maar dat 
is vooral door vrienden en familie van de 
lopers binnen gekomen. Als elk lid van de 
NVSP nu eens €1,- sponsort dan komt 
er €2.200,- bij. Doet u ook mee voor de 
NVSP?

Annemiek Heemskerk, voorzitter
voorzitter@nvsp.nl 

Van de voorzitter
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Vierdaagse

Nijmeegse vierdaagse 
Wij lopen mee voor de NVSP!
 “Ik zet d’n ene voet vur d’n andere voet en ik loop
’t is mee vallen en opstaon begonnen, ik loop
Honderd schoenen versleten en God mag ’t weten
hoeveel paar ik in m’n leven nog koop
ik zet d’n ene voet vur d’n andere voet en ik loop”

Een liedje van Gerard van Maasakkers. Het staat op zijn cd Vol dagen.

Het is gelukt, we hebben het gedaan: twee 
groepen hebben meegelopen met de vier-
daagse in Nijmegen. Een groep van twaalf 
personen is gestart met de veertig kilometer. 
Een groep van elf personen is gestart met 
de dertig kilometer.

De lopers van de dertig kilometer zijn:
Martien van Rijn, Peter de Vrind, Leny de 
Vrind, Joop Roosma, Hans Heemskerk, Henk 
Brand, Johan Mooi, Roelof Weijer, Gea Krui-
ze, Harry Kruize en Annemiek Heemskerk.

Leny heeft het syndroom van Sjögren. Dit 
is haar verhaal:
Over mee doen aan deze sponsorloop heb-
ben we niet lang hoeven na te denken. De 
voorbereiding kostte toch wel meer tijd dan 
wij vooraf gedacht hadden. Het is niet iets 
dat je zomaar even doet. Je moet wel trai-
nen, anders red je het niet. Maar het was de 
moeite waard om te doen. 

We hadden een leuke groep waarin iedereen 
elkaar ondersteunde waar dat nodig was. Ook 
de verzorging onderweg was prima geregeld.

Het waren vier bijzondere dagen, met hier en 

daar wat minder mooie stukken, maar verder 
prachtige wandelingen. Het enthousiasme 
van het publiek langs de kant is een ervaring 
op zich: ’s morgens vroeg de feestvierders 
die bijna niet meer op hun benen konden 
staan, gezinnen met kinderen, verklede 
mensen, overweldigende muziek van muziek-
boxen, dj’s, muziekkorpsen en noem maar 
op. En overal langs de weg werd er van alles 
aangeboden: snoepjes, zoutjes, komkommer, 
tomaten, druiven enz. En dan als laatste na 
het ontvangen van onze medaille, de binnen-
komst op de Via Gladiola. Wat een mensen-
massa en een kakofonie van geluiden, heel 
bijzonder om dit mee gemaakt te hebben.

Wij (Leny heeft samen met haar man mee-
gelopen) willen het bestuur, de verzorgers 
en medelopers bedanken voor alle moeite 
die iedereen gedaan heeft om dit geweldig 
goede eindresultaat te kunnen behalen.

Ook Hans liep mee en hij had het moeilijk 
op de derde dag.
Ik mocht meelopen met de dertig km-groep, 
maar raakte tijdens de voorbereidingen ge-
blesseerd.
Elf mensen waren ingeschreven en dus 

��
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moesten er op de eerste dag ook elf mensen 
starten. Als we niet met elf mensen startten 
werd de rest gediskwalificeerd en mocht 
niemand lopen. Dat is gelukt. Ik zou wel zien 
hoever ik zou komen.
Wat een geweldige groep. Elf mensen uit 
verschillende delen van het land met het-
zelfde doel: samen lopen voor de NVSP. Elf 
personen met zeer verschillende karakters 
die heel goed voor elkaar hebben gezorgd 
en onder de bezielende leiding van Johan 
het met elkaar hebben volbracht. En als ik 
voor mezelf spreek, dat viel niet mee! De 
derde dag had ik het zwaar met “d’n ene 
voet vur d’n andere voet”. Ze stuurden me 
alvast op weg als ik bij een pauze geen rust 
vond: Hans ga maar vast, we halen je straks 
wel in. Let wel op de CONTROLE! Bij de 
controlepost moet je je met de complete  
groep melden, anders lig je er uit!
Een geweldige ervaring om voor de NVSP 
in touw te zijn en dank aan de geweldige 
groep die de verzorging voor ons heeft 
 geregeld!

Ook bij de veertig kilometer waren er twee 
personen die al geblesseerd waren voor ver-
trek: Carina de Korte en Ron Schroembges. 
Beiden zijn gestart voor de andere lopers, 
maar die eerste dag uitgevallen. 

De andere lopers zijn:
Henny Wilschut, Riek Guikema,  Tineke 
Heijs, Jeanine Schroembges, Monique de 
Jongen, Marieke van Maasakkers, Lisette 
Vorselman, Jeannette van de Heijden, Fa-
tima Lakhal, Hassan Lakhal.

Een van de lopers is zelf een Sjögrenpatiënt. 
Dit is haar ervaring: 

Het is ons allemaal gelukt!!

Op dinsdag ochtend 04:30 zouden we elkaar 
bij de start ontmoeten. twaalf lopers, van wie 
er twee door een blessure (geen Sjögrenpa-
tiënten) wel met ons wilden starten, maar de 
vierdaagse niet uit zouden lopen.

We werden uitgezwaaid en aangemoedigd 
door de uitgaande jeugd in Nijmegen voor 
wie het een traditie is om elke ochtend de 
wandelaars uit te zwaaien. Tsja, tijdens de 
vierdaagse gaat het leven in Nijmegen vier-
entwintig uur per dag door en dit was voor 
ons, die allemaal voor de eerste keer de 
vierdaagse liepen, al een hele belevenis. 
Vooral de eerste dag vielen we van de ene 
verbazing in de andere, want het waren niet 
alleen de feestelijk versierde dorpen, waarbij 
elk dorp dan ook weer zijn eigen thema heeft 
maar ook de gastvrijheid en vriendelijkheid 
van alle mensen langs de kant die veel indruk 
op ons maakten. De routes zijn heel gevari-
eerd en we zagen Nederland op z’n mooist.

Verder werd mij toch wel drie tot vijf keer per 
dag gevraagd wat Sjögren is, dus in die zin 
hebben we ook letterlijk wel iets meer be-
kendheid kunnen geven aan deze ziekte. 

Als Sjögrenpatiënt vond ik het persoon-
lijk vooral heel eng en spannend hoe mijn 
 lichaam zou reageren op het vroege op-
staan en dan niet één keer, maar vier dagen 
achter elkaar. Voor mij is een van de meest 

Vierdaagse
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 effectieve manieren om de Sjögren onder 
de duim te houden, een heel strak ritme met 
een vaste dag- en nachtstructuur en een 
heel  gedisciplineerd leven. Maar met het 
extra druppelen van mijn ogen, een middag-
slaapje van anderhalf uur na de wandeltocht 
en daarnaast te zorgen dat ik hiernaast ook 
nog ruim zeven uur slaap kreeg, had ik in ie-
der geval ruim acht uur slaap per etmaal en 
ging het net.  

De verzorgingspost van de NVSP onderweg 
was heel luxe en gezellig. Elke dag werden we 
door onze fantastische verzorgers verwend 
met koffie, thee, heerlijke bouillon, waterme-
loen, krentenbollen en allerlei andere heerlijk-
heden om er weer even tegenaan te kunnen.

Al met al een hele bijzondere ervaring om 
naast het als groep lopen van de Nijmeegse 
vierdaags ook samen ons doel voor de 
NVSP te hebben bereikt!

We hebben de volgende mensen bereid ge-
vonden om de lopers tijdens de vierdaagse 
te verzorgen:
Annie Volkers, Jenny Roosma, Hilda Weijer, 
Maria de Korte en haar man Wil en doch-
ter Carina onder de bezielende leiding van 
Joop Volkers. 

Joop schrijft het volgende:
Wat zouden ze het liefst hebben na twintig 
kilometer (voor de dertig kilometerlopers) 
en na vijfentwintig kilometer (voor de veer-
tig kilometerlopers)? Koffie, thee, bouillon, 
vruchtensap, komkommer, peentjes, water-

��

meloen, zoetzure augurken, zoutjes zoals 
stengels en tucjes, bananen, tomaatjes, 
druivensuiker…. Even uitrekenen of de aan-
gegeven rustposten kloppen en hoe lang 
het fietsen is naar die plekken. En wat tref 
je er aan? We hebben toch een stukje gras 
nodig om de matjes uit te rollen zodat de 
wandelaars even kunnen zitten of liggen. 
De fietsen optuigen, lasten verdelen, en de 
route bepalen zodat je niet verstrikt raakt in 
de wandelaars. 

We hebben maar een paar krukjes en een 
piepklein tafeltje. Daarop kunnen we de 
 meloen snijden en daarna de koffiepot neer-
zetten. En dan maar wachten tot ze komen. 
Via de moderne techniek zijn de  lopers op een 
app te volgen. Nog 1,9 kilometer! Oké, dat is 
ongeveer twintig  minuten, we gaan vast op de 
uitkijk staan, want ze mogen ons niet missen!

En dan zijn ze er. De één vermoeider dan de 
ander. Even ontspannen en op krachten ko-
men. Wat eten en drinken. Wat pijntjes laten 
verhelpen door een beetje massage en de 
‘wonderpen’. Elkaar oppeppen. Nog maar 
een kilometer of tien!

Zoals lopers omschreven: we keken naar jul-
lie uit, jullie waren echt even een rustpunt. 
Daarna konden we weer met nieuwe moed 
verder gaan.

Alle lopers nogmaals van harte gefeliciteerd 
door het verzorgingsteam, jullie zijn kanjers! 
Wij hebben van dichtbij gezien en gevoeld 
hoe het voor jullie was, en dat was soms 
best (erg) moeilijk!

En alle leden van het verzorgingsteam 
 bedankt. Het klikte onderling geweldig goed. 
Dank voor alles!!!

Het  
klikte 

onderling 
geweldig 

goed.



Buigen of barsten

Toen ik vierendertig jaar geleden de diagnose 
‘Sjögren’ kreeg, werd daar in één adem bij ver-
teld dat ik voortaan goed moest ‘luisteren’ naar 
mijn lichaam.
“Tennissen?” Ik hoor nóg het schampere lachje 
van de reumatoloog. “Nee, dat zit er niet meer in, 
dat is roofbouw”.
Hoe erg ik het ook vond, luisterend naar mijn 
 lichaam moest ik al snel erkennen dat hij gelijk had. 
Het was té vermoeiend, en ook mijn pezen en ge-
wrichten gingen steeds eerder protesteren.

Dus ik stopte. Maar o, wat miste ik het tennissen...
In de loop der tijd moest ik steeds meer leuke 
dingen opgeven: wandelingen, actieve vakanties, 
lange fietstochten. Steeds weer inleveren, steeds 
weer accepteren dat er telkens minder overblijft. 
Steeds weer wijs en verstandig zijn: buigen voor 
wat onvermijdelijk is, omdat  barsten nóg erger is.
Best moeilijk, maar het lukte. 
Op één ding na: tennissen. Het spelelement, de 
combinatie van snelheid en slimheid, de lol en de 
ontspanning, het nagenieten op een zonnig club-
huisterras, het rozige en voldane gevoel na een 
hele dag op de tennisbaan. Ik kon er maar niet aan 
wennen dat dat allemaal voorgoed voorbij was.

Op zoek naar een alternatief ging ik golfen. Saai, 
teveel regeltjes, en te lang lopen.
Dus toch maar weer fietsen - op een elektrische 
 fiets. Al snel werd ik per ambulance afgevoerd 
omdat ik tegen een paaltje was gereden. Niet 
goed opgelet, want ook te saai.
Vorig jaar weer een poging: jeu de boules. Maar 
mijn reumatische duimgewrichten waren niet 
 be stand tegen de zware stalen ballen.

Al die tijd miste ik bovendien nog steeds het tennis. 
Als ik op een tennisbaan mensen zag rennen en 
hoorde lachen, wilde ik maar één ding: meedoen! 

Dan lees ik over een project om vijftigplussers in 
mijn woonplaats weer aan het bewegen te krijgen. 
Een van de opties is... tennis! Tien lessen voor maar 
€ 50. Met warming-up, valtraining, en  gericht op ou-
deren: rustig spelen, tussentijds rusten, geen com-
petitie. Gewoon lekker maar wel aangepast spelen.
Dit ís het! Als ik zelfs dit niet meer kan, dan weet ik 
helemaal zeker dat ik echt nooit meer zal kunnen 

tennissen, dan zal ik eindelijk buigen.
Maar stiekem hoop ik natuurlijk dat het lukt!

Op een maandagochtend meld ik me voor mijn 
eerste les, samen met nóg zeven grijze senioren.
Na een heel voorzichtige warming-up, speelt de 
leraar me de bal toe. Voor het eerst in vierendertig 
jaar maak ik een achterzwaai. Ik sla. 
Ráák! De bal suist over het net. Ik kán het nog!
Maar wat belangrijker is: dat oude gevoel is er 
weer. Het lekkere geluid van een bal die je  precies 
op het goede punt raakt, het op stuivende gravel, 
de voldoening als ik na een seniorensprintje een 
bal nog nét hijgend en puffend terug kan slaan, de 
lol, de ontspanning - het is er allemaal weer.
Het is gelukt! 

Op het moment dat ik dat denk, voel ik opeens 
een messcherpe pijnscheut in mijn rechterarm. 
De pijn komt uit mijn elleboog. Drie slagen later 
kan ik de arm nauwelijks nog optillen. Een tennisel-
leboog? Al na een half uurtje, dat kán toch niet?!
Maar bij mij - althans bij mijn lijf - kan alles. 
Bovendien doen opeens mijn voeten pijn. En jawel 
hoor: mijn gloednieuwe, fluoriserend roze tennis-
schoenen zijn te nauw.

Ik strompel naar huis. Daar trek ik mijn nieuwe 
tennisschoenen en bebloede nieuwe tennissokken 
uit. Op beide voeten pronkt een angstwekkend 
grote, opengebarsten blaar. 
Een bevriende pedicure vertelt me dat het gene-
zingsproces minstens zes weken duurt.
Inmiddels heb ik een flinke icepack op mijn acuut 
ontstoken elleboogpees gelegd. Want door de pijn 
in mijn rechterarm kan ik niet eens meer een kopje 
vasthouden.

Kortom: ik ben € 50 armer voor één les, € 120 
voor te nauwe tennisschoenen, en een onmetelijk 
bedrag voor mijn langgekoesterde illusie dat ik 
ooit toch nog eens zal kunnen tennissen.
Níet dus!
Die gebarsten blaren genezen vanzelf wel weer. 
Maar leren omgaan met mijn nu definitief gebar-
sten illusie... dat zal níet vanzelf gaan.

Loes Gouweloos
Reageren? Lucille@hetnet.nl

M’n Eigen Blik

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

Het congres 
Anneke Abma, Joyce Koelewijn-Tukker en 
ondergetekende hebben dit congres bij-
gewoond. Ruim 15.000 (!) mensen liepen 
daar rond. Reumatologen, onderzoekers, 
verpleegkundig specialisten, fysiotherapeu-
ten en patiënten verplaatsten zich in het 
uitgebreide congrescentrum IFEMA. Voor 
het gemak waren er loopbanden (zoals op 
Schiphol), want het waren flinke afstanden 
die je af diende te leggen. 

Toen wij ons registreerden, kregen we een 
tas met een dik congresboek, waar per 
dag alle zittingen in beschreven waren. 
Handig! Maar nog handiger was de EULAR 
app: hier kreeg je in één klap een overzicht 
als je, zoals in ons geval, Sjögren intikte. 
Je kon dan zien waar het over ging en in 
welke zaal je moest wezen.

Opening
De eerste dag begon goed. Na de ope-
ningsceremonie en een lezing werden we 
door de stad Madrid ontvangen op het 
grote binnenplein. Daar stonden lange 
picknicktafels en twee grote stands met 
naast water en frisdrank, nu ook wijn en 
bier ter gelegenheid van de opening. Het 
was tegelijk een netwerkbijeenkomst, 

 mensen ontmoetten elkaar hier weer of 
maakten kennis met elkaar. Wij zaten met 
de aanwezige dames van Sjögren Europe 
te praten. Ook hadden we een gesprek 
met Maarten de Wit, die ons wat meer 
over een nieuw project i.v.m. Sjögren 
kwam vertellen, OMERACT (meer hierover 
in een volgend 'n Ogenblikje).

Programma
Er waren weer veel sessies waar we bij aan-
wezig zijn geweest, soms met zijn drieën, 
soms splitsten we ons op. Want Joyce en 
ik waren ondertussen ook bezig met onze 
verschillende projecten. Joyce met o.a. 
HarmonicSS* en Sjögren Europe, onderge-
tekende met o.a. de Patiënt Research Part-
ners group, een samenwerkingsverband 
van actieve patienten dat in wetenschap-
pelijk onderzoek participeert, met Sjögren 
Europe en heel veel andere netwerken. 

Wat ons al eerder opviel, is dat er  zoveel 
reumatische aandoeningen zijn. Het zijn 
er meer dan honderd. Wij kennen het syn-
droom van Sjögren, reumatoide artritis en 
artritis psoriatica, maar ook de zeldzamere 
varianten kwamen aan het bod, zoals Scle-
rodermie en Lupus. Vandaar dat ook al die 
artsen, onderzoekers, gezondheidswerkers 

��

En nu het vervolg op vorige keer: hier vertelde ik dat we met een negental landen, 
Sjögren Europe hebben opgericht. Prachtig dat we dit in één jaar voor elkaar hebben 
gekregen en dat we onze eerste Algemene Ledenvergadering zouden houden tijdens 
het jaarlijkse EULAR-congres (European League Against Rheumatism) dat dit jaar 
van 12-15 juni in Madrid gehouden werd. Onze présidente Alice Grosjean was ook 
geselecteerd om in een mondelinge presentatie te vertellen over het afgelopen jaar 
en wat we daarin bereikt hebben.

Het is gelukt!
Nationale en internationale 
ontwikkelingen
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en patiënten in Madrid te vinden waren.
Het was dus een groots opgezet congres in 
allerlei verschillende kleine zalen en aantal 
grote. Centraal was een hal, waarin stands 
van allerlei organisaties op  reumagebied te 
vinden waren. Hier konden we ook op di-
verse plekken rond lunchtijd eten en drinken 
krijgen en tussendoor  koffie en thee.

Sjögren Europe
Vrijdagochtend was het zover: Alice Gros-
jean, de Presidente van Sjögren Europe, 
mocht in tien minuten tijd het Sjögren Eu-
rope verhaal vertellen. Vergezeld van diverse 
sheets, liet ze zien hoe wij deze organisatie 
hebben opgebouwd en wat onze plannen 
zijn. Het was bijzonder om te merken dat 
door de genomen stappen te benoemen, de 
aanwezigen onder de indruk waren dat we 
dit in één jaar tijd voor elkaar hadden gekre-
gen. Samenwerking staat hoog in ons vaan-
del en dat bracht Alice goed naar voren. Een 
groot applaus viel haar ten deel en wij waren 
allemaal apetrots!

Dat trotse gevoel konden we vasthouden tij-
dens onze eerste Algemene Ledenvergade-
ring die dezelfde dag plaatsvond van 17.00-
19.00 uur. Onze leden uit Spanje, Portugal, 
Griekenland, Engeland, Frankrijk, Finland, 
Zwitserland en Nederland waren erbij, plus 
vier van onze medische adviseurs: prof. 
Chiara Baldini uit Italië, prof. dr. Hendrika 
Bootsma uit Nederland, prof. Wan-Fai Ng uit 
Engeland and dr. Juan Ovalles uit Spanje. 

Natuurlijk zijn we begonnen met een kennis-
makingsrondje. Leuk om te horen waar ie-
dereen zich mee bezighoudt en dat er grote 
interesse is in onze nieuwe organisatie.
Hier werd door Alice o.a. ons communica-
tieplan toegelicht en er ontstond een geani-
meerd gesprek met de medische adviseurs 
over wat zij ons eventueel te bieden hebben. 
Dit alles onder het genot van koffie, thee en 
een echte Hollandse stroopwafel!

Onze ploeg is daarna gezellig uit eten ge-
weest en we hebben getoast op dit succes.

HarmonicSS is een 
vier jarig door de EU 
gefinancierd  project, 
waaraan 35 partners 
uit 13 landen  meedoen 
om ervoor te zorgen 
dat alle data van weten-
schappelijk onderzoek 
op  Sjögrengebied op 
een makkelijkere  manier 
vergelijkbaar wordt. Bij 
 iedere studie worden 
data  verzameld en in 
een database gezet. Om 
die data met een  ander 
 onderzoeksinstituut 
te kunnen  vergelijken, 
 zouden de (computer)
systemen hetzelfde 
 ingericht moeten zijn. 
Dat is nu niet zo. Het 
gaat in dit  project dus 
primair om het de-
len van informatie en 
niet om het delen van 
 patiêntenmateriaal 
(bloed) enz.

Wetenschappelijk onderzoek
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Wel is het duidelijk dat het komende jaar 
belangrijk wordt, nu komt het echte werk, de 
vereniging laten groeien en bloeien!

Nationaal Expertisecentra
Hier in Nederland hebben we ook niet stilge-
zeten. De overleggen met de expertisecentra 
hebben inmiddels plaatsgevonden en we gaan 
met elkaar kijken hoe we de patiëntenpartici-
patie in wetenschappelijk onderzoek verder 
vorm kunnen geven. Dit wordt maatwerk, en 
alle partijen zijn erg gemotiveerd om door te 
gaan.  Daarnaast is de Gewenste Zorgnorm 
aan deze centra aangeboden, iedereen vindt 
het een zeer belangrijk boekwerk om mee te 
nemen in hun werk in de klinische praktijk.

Vanuit de NVSP is de Kennisgroep hierbij 
betrokken. Ik ben bestuurlijk verantwoorde-
lijk ten aanzien van dit onderwerp en ben 
daarom overal mee naar toe geweest om 
de opgedane kennis in de loop der jaren te 
kunnen inzetten. Joyce en Marianne zijn hier 
ook al jaren mee bezig.

Erasmus MC
Met Marianne Visser en Inge Raats ga ik 
later deze maand naar het Erasmus MC om 
samen met dr. Paul van Daele en dr. Marjan 
Versnel en haar onderzoekers, te bekijken 
hoe we meer aandacht voor dit onderwerp 
kunnen genereren.

UMC Groningen
Nina Müller en ondergetekende hebben met 
dr. Frans Kroese en drs. Robin Wijnsma van 
het UMCG besproken wat we in Groningen 
verder kunnen ontwikkelen en er zijn afspra-
ken gemaakt voor een voorlopig halfjaarlijks 
overleg. Daarnaast kijken en denken Nina en 
ik mee over het onderzoek van Robin naar 
seksualiteit en Sjögren. Zij wil een aantal 
diepte-interviews afnemen en verder kijken 
wat er op vaginaal gebied speelt als het over 
seksualiteit gaat. Het is een vervolg op het 
onderzoek van Jolien van Nijmegen.
Daarnaast denkt Nina met de afdeling kin-
derreumatologie mee om te komen tot een 
Zorgpad voor kinderen met (verdenking van) 
het syndroom van Sjögren.

UMC Utrecht
Lucienne Dekker, Joyce en Mascha heb-
ben vorige maand met dr. Aike Kruize, drs. 
Nienke Nijhof en drs. Anneline Henrichs 
om de tafel gezeten om te bekijken hoe we 
daar weer een structureel overleg kunnen 
opzetten. Het opzetten van een patiën-
tenpanel lijkt een optie. Dit zou dan een 
groep van een stuk of zes tot acht perso-
nen kunnen zijn die meepraten en denken, 
plus een groep artsen en onderzoekers. 
Met elkaar brainstormen over een bepaald 
onderzoek, over ideeën vanuit de patiënt 
en vanuit artsen/onderzoekers. Altijd in sa-
menwerking met elkaar. Hier zouden dan 
ook nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. 
We zijn benieuwd!

Wat nog meer?
Van verschillende kanten zijn we benaderd 
om mee te praten en/of te denken over de 
participatie in wetenschappelijk onderzoek. 
Ik noemde al even het onderzoek van Robin 
Wijnsma naar seksualiteit en Sjögren. Daar-
naast nog meer.
•  Joyce en ik zijn patiëntpartner bij een 

 onderzoek van het ACTA (Academisch 
Centrum Tandheelkunde Amsterdam) naar 
de diagnostiek van de droge mond. Hoe 
kan men voor verbetering zorgen? 

De 
EULAR 

heeft veel 
indruk 
op me 

gemaakt 
omdat 
je daar 

ziet hoe 
serieus 

er onder-
zoek 

wordt 
gedaan.

��
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•  En ondergetekende zit in de Patiënten 
Advies Raad van het grootscheepse 
Target to B onderzoek. Dit is een 
 samenwerkingsverband tussen zes 

 academische centra samen met de insti-
tuten Sanquin en het RIVM, waarin heel 
veel artsen en onderzoekers zijn samen-
gebracht om van elkaar te leren en samen 
te werken op het gebied van behandeling 
en begrip van B-cel ziekten. 

•  Nina is zoals ook al boven genoemd, actief 
in het meedenken over het te ontwikkelen 
zorgpad voor kinderen met Sjögren.

•  Marianne Visser en Inge Raats zijn patiën-
tvertegenwoordigers in de Wetenschap-
pelijke Adviesraad van ReumaNederland. 
Daar worden de subsidieverzoeken vanuit 
patiënten perspectief beoordeeld die daar 
binnenkomen.

Er komen hoe langer hoe meer vragen om 
mee te doen in onderzoeken. Men weet 
de NVSP te vinden. Men ziet de meer-
waarde van de invalshoek van patiënten. 
Het wordt nu zaak om heel goed met elkaar 
af te  wegen of, en zo ja wie er gaat parti-
ciperen in dat betreffende onderzoek. En 
te  bekijken hoe we u, leden van de NVSP, 
hierin  kunnen meenemen!

De EULAR heeft veel indruk op me gemaakt omdat 
je daar ziet hoe serieus er onderzoek wordt gedaan.
Hoeveel artsen en wetenschappers er bezig zijn 
met oorzaak te zoeken en medicatie te vinden 
voor reumatische aandoeningen, in ons geval het 
syndroom van Sjögren 
En hoeveel ze ook nog niet weten.

Dat Nederland goed vertegenwoordigd was en 
toonaangevend onderzoek doet.
Dat dat hoop geeft voor de toekomst. 
Ik ben ook meer gaan beseffen dat ik een 
 serieuze ziekte heb. Daar ben ik me in mijn eigen 
wereld niet zo van bewust.
Anneke Abma

Mascha Oosterbaan
onderzoek@nvsp.nl

Ik ben ook meer  
gaan beseffen dat ik 
een serieuze ziekte 

heb. Daar ben ik me 
in mijn eigen wereld 
niet zo van bewust.

��

1e algemene Ledenvergadering van Sjögren Europe

Bent u geïnteresseerd om als 
 patiëntpartner betrokken te worden bij 
 wetenschappelijk onderzoek?
En bent u in staat om uw ervaringen 
breder te trekken en te brainstormen 
over de ins- en outs- van bepaalde 
 onderzoeken? Meldt u zich dan bij 
 Mascha: onderzoek@nvsp.nl 

Wetenschappelijk onderzoek
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Recept
Door: Ellen van der Schaaf

fruitsdemer@ziggo.nl



Aan mij de schone taak een stukje te 
schrijven over de financiën van de NVSP. 
Na een half jaar meegekeken te hebben 
en iedere maand de cijfers opgemaakt te 
hebben, wordt het inzicht in de financiën 
steeds duidelijker. Na het lezen van de 
vorige bijdragen van de penningmeesters 
blijkt dat we als vereniging nog steeds een 
wankel evenwicht hebben tussen inkom-
sten en uitgaven. Zonder te veel in detail te 
treden, moeten we ook rekening houden 
met de verantwoording van de subsidies 
aan het ministerie omdat te veel uitgaven 
en inkomsten kunnen leiden tot terugbeta-
ling. Wat dan ook niet meehelpt is dat er 
de laatste jaren veel kennis is verdwenen 
om dit goed te kunnen verantwoorden. 
Positief is dat we een verwachte terugbe-
taling aan VWS over 2018 niet hoeven te 
betalen. De verantwoording is voldoende 
gebleken. De voorziening die we opzij heb-
ben gezet kan nu op andere wijze ingezet 
worden ten behoeve van de kerntaken van 
de NVSP en bovenal geeft het ons vertrou-
wen dat de verantwoording goed is aange-
leverd voor nu en in de toekomst. 

Voor mij zijn er twee kerntaken. Een goede 
verantwoording van de financiële admi-
nistratie en nadenken over hoe er meer 

inkomsten gegenereerd kunnen wor-
den. Dit kan door meer subsidies aan 
te trekken en ook door sponsoring en 
donaties. In de vorige Ogenblikjes is 
meermalen gevraagd meer te doneren dan 
de vaste contributie en veel van onze leden 
hebben hier ook gehoor aan gegeven. Dit 
zijn echter geen structurele inkomsten en 
we moeten hiervoor ieder jaar een beroep 
op u doen. We zijn aan het bekijken hoe 
we hier in de komende jaren mee om moe-
ten gaan. Contributie verhogen, u persoon-
lijk benaderen met de vraag een schenking 
of donatie te doen of een project te steu-
nen, projecten starten die door middel van 
sponsoring of crowdfunding* gefinancierd 
gaan worden en daarnaast kijken of datge-
ne wat we nu doen nog efficiënter kan. Er 
zijn mogelijkheden genoeg. Daar wil ik mij 
de komende jaren voor inzetten en ervoor 
zorgen dat door juiste financiële informatie 
aan te leveren onze beslissingen als be-
stuur zoals de afgelopen jaren op de best 
mogelijk wijze genomen zullen worden.

*een project dat door personen via het internet 
betaald wordt 

Silva Polkerman, penningmeester
penningmeester@nvsp.nl 

Van de penningmeester
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Schenkingen 
vanaf 24 april tot en met 23 juli 2019

datum initialen omschrijving bedrag
25-4 A.J.J.B.G. gift €  250,00
6-5 P.C. L.  gift €  50,00
28-5 M.G.M.M.V. gift bij bestelling €  3,00
3-6 S.H. L.-D. extra gift €  25,00
20-6 M.E. B. gift €  18,40
28-6 A.M.J.N.  gift bij bestelling €  7,39
Daarnaast hebben 196 mensen de lopers van de Nijmeegse vierdaagse gesponsord,  
in totaal voor een bedrag van € 4.205,00 (exclusief kosten voor iDeal betaling). 

Wij danken al onze schenkers heel hartelijk.

Kwartaalcontributie 2019
Inmiddels zijn de eerste drie kwartalen van de contributie van uw rekening 
afgeschreven. 

Rond 25-10-2019 zal het 4e kwartaal van uw rekening afgeschreven worden. 

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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Stand van zaken van het wetenschappelijk 
onderzoek naar Sjögren. 
Sjögren is een heterogene, complexe ziekte 
die vaak in een laat stadium wordt gediag-
nostiseerd. Er wordt veel onderzoek gedaan, 
maar er is tot nu toe relatief weinig resultaat. 
De uitgenodigde reumatologen inventari-
seerden het aantal publicaties dat in 2018 
over het syndroom van Sjögren in de vak-
pers verscheen wat gemiddeld neer komt 
op 1-2 publicaties per dag. Met name in 
het Universitair Medisch Centrum Gronin-
gen (UMCG) en in het UMC Utrecht wordt 
bij reumatologie veel onderzoek gedaan op 
het terrein van SS. In het Erasmus Medisch 
Centrum in Rotterdam wordt vooral bij In-
terne Geneeskunde onderzoek gedaan naar 
chronische auto-immuniteit. Helaas voor 

Hoe staat het ervoor?

Het thema van deze avond was de stand van zaken en ontwikkelingen op het ge-
bied van het syndroom van Sjögren (SS), o.a. diagnosestelling, onderzoek en be-
handelstrategie door reumatoloog dr. H. Visser en drs. I. Verhagen  reumatoloog 
in opleiding, beiden werkzaam in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem.

ons patiënten zijn er nog weinig concrete 
resultaten, daar zullen we nog enige tijd op 
moeten wachten.

Wat is de ziekte van Sjögren?
Sjögren is een systeemziekte. Dat betekent 
dat het hele lichaam erbij betrokken is. Het 
is een chronische auto-immuunziekte 
waarbij de exocriene (vochtuitscheidende) 
klieren door het eigen immuunsysteem wor-
den aangevallen en beschadigd. Er wordt 
minder kliervocht aangemaakt dat boven-
dien van slechtere kwaliteit dan normaal is. 
De oorzaak is nog onbekend. Het SS komt 
bij 1:1000 van de bevolking voor en tien 
keer vaker bij vrouwen dan bij mannen. De 
klachten beginnen meestal tussen het 20e 
en 40e levensjaar. 

Regioverslag Gelderland 

Verslag en samenvatting van de NVSP- 
bijeenkomst regio Gelderland op 10 april 2019.
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Sjögrenpatiënten komen met de volgende 
problemen bij de dokter:
•  Droogheid van ogen, mond, neus, boven-

ste luchtwegen, huid, vagina, beschadi-
ging van het hoornvlies en gebitsproble-
men zoals gistgroei in de mondholte en 
tandvlees problemen, het siccasyndroom.

•  Extra glandulaire(1) systemische verschijn-
selen; veel patiënten hebben last van 
slaapstoornissen:

 •  Een flink aantal van de patiënten heeft 
chronische ontstekingen met ver-
hoogde interferonen (IFN)(2). 

 •  Een traag werkende schildklier komt 
vaker voor,

 •  Een aantal patiënten heeft last van het 
fenomeen van Raynaud(3) en soms 
treedt vasculitis (ontsteking van de 
bloedvaten) op,

 •  Patiënten hebben last van gewrichts-
pijnen en -ontstekingen, een droge 
hoest (verdikt slijm) en vaker bronchi-
tis en een chronische longontsteking 
(ILD), het maag/darm systeem func-
tioneert minder goed met passage-, 
slik- en maagzuurklachten, de maag-
wand kan ontstoken zijn, coeliakie 
komt vaker voor bij Sjögrenpatiënten 
en er kan een ontsteking van galwe-
gen in lever (PBC) voorkomen,

 •  Een chronische blaas- en/of nieront-
steking komt vaker voor evenals een 
verminderde nierfunctie,

 •  Neurologische klachten zoals ont-
steking van zenuwbanen (doofheid, 
tintelingen, brandende pijn) en/of 
autonome neuropathie kunnen voor-
komen, een droge huid door minder 
zweten, duizelig bij snel opstaan, 
zuurbranden, obstipatie, plas-
problemen,

 •  Het risico op non-Hodgkin lymfomen 
is verhoogd, een zogenaamd MALT-
lymfoom(4) is het meest geassoci-
eerd met Sjögren. 

Hoe ontstaat het syndroom van Sjögren?
De exacte oorzaak is nog onbekend. Het is 
een complexe ziekte waarbij meerdere fac-
toren een rol spelen zoals: 
• erfelijke aanleg;
•  afweersysteem (B- en T-lymfocyten, cyto-

kinen, antistoffen);
•  speekselklieren: hebben een actieve rol in 

het onderhouden van de ziekte naast het 
feit dat de kwaliteit en hoeveelheid van het 
speeksel onvoldoende tot slecht is;

•  (geslachts)hormonen kunnen een rol 
 spelen;

•  infecties met bepaalde virussen zoals het 
Epstein-Barr virus dat vooral bekend is als 
veroorzaker van de ziekte van Pfeiffer.

Hoe wordt de diagnose gesteld? 
Sinds 2016 is er een nieuwe classificatie 
met een puntensysteem, waarbij de score 
 minstens 4 moet zijn.

Het meeste gewicht heeft de speekselklier-
biopt. De reumatoloog kan echter besluiten 
af te wijken van de classificatiescore want 
een 100% bewijzende test bestaat niet. 
De klinische diagnostiek wordt gedaan op 
basis van klachten, bevindingen lichamelijk 
onderzoek, traantest, speekseltest, bloedon-
derzoek, beeldvormend: echografie speek-
selklieren en pathologisch onderzoek van 
speekselklier.Fenomeen van Raynaud

Schirmer test

Test: Waarde: Score 
Lipbiopt  1 of meer foci/4 mm2 3
Anti-SSA/Ro  positief 3
Oculairs Staining Score  5 of meer (of van Bijsterveld  
  score 4 of meer) in minstens 1 oog 1
Schirmer’s test  5 of minder mm/5 minuten  
  in minstens 1 oog 1 
Ongestimuleerde  
speekselvloed 0.1 of minder ml/minuut 1

Regioverslag Gelderland



Mannen met Sjögren:
Uit recent onderzoek blijkt dat het verloop 
vaak ernstiger is bij mannen met het syn-
droom van Sjögren dan bij vrouwen.
Mannen zijn vaak jonger bij diagnose en 
hebben vaker systemische manifestaties zo-
als longproblemen, huidvasculitis, gezwollen 
lymfeklieren en anti-SSA antistoffen met ho-
gere concentraties in het bloed. Ook hebben 
mannen vaker het non-Hodgkin lymfoom.

Zwangerschap en SS: 
60-80% van vrouwen met Sjögren heeft 
antistoffen SS-A en deze vrouwen hebben 
een kleine kans van 2-7% om via de pla-
centa de antistoffen door te geven aan het 
ongeboren kind wat kan leiden tot een con-
gentiaal hartblok of een neonataal lupus-
syndroom (NLS). Begeleiding door een arts 
tijdens de zwangerschap is noodzakelijk.

Behandeling van Sjögren 
Algemene adviezen
Zorg voor voldoende luchtvochtigheid, 
omega-3 suppletie, genoeg beweging en 
zo nodig cognitieve therapie en word lid 
van een ondersteunende vereniging zo-
als de NVSP! Voorkom dat medicatie de 
droogte verergert; wees zuinig op wat je 

nog hebt, vul aan wat je mist, pak het aan 
op diverse fronten!

Praktische aanpak van 
 veelvoorkomende klachten
Droge neus
Komt bij 50-70% van de patiënten voor 
en wordt veroorzaakt door droge ogen. 
Gebruik ter verlichting een neusspray met 
zoutoplossing.
Vaginale droogte 
Kan zeer belastend zijn. Er zijn bevochti-
gende preparaten zonder hormonen en hor-
moonpreparaten.
Vermoeidheid
Is het lastigste te behandelen. Blijf vooral in 
beweging. Slaap genoeg maar niet te veel 
en houd vaste tijden aan.
Droge ogen
•  Bij een gewone bril verdampt 30% minder 

traanvocht wanneer u geen bril draagt. 
Een speciale kappenbril voorkomt dit ver-
lies nog verder.

•  Een vochtige omgevingslucht is beter, het 
traanvocht kan beter zijn werk doen door 
minder verdamping.

•  Beperk de tijd achter (computer)scher-
men, mensen die naar een beeldscherm 
kijken knipperen te weinig met hun ogen.

•  Rook niet en ga ruimtes met sigaretten-
rook uit de weg.

•  Traanbuis-pluggen (punctum pluggen) hel-
pen het traanvocht in de ogen te houden.

•  Zorg goed voor je klieren van meiboom. 
Een warm oogkompres (1 of 2 keer per 
dag 7-10 minuten) kan hierbij helpen.

•  Gebruik kunsttranen vaak en zoek een 
kunsttraan die goed voor jou werkt. Iedere 
soort heeft andere kwaliteiten, er bestaat 
geen “beste kunsttraan”.

•  Gebruik van Autoloog serum-oog-
druppels(5)

MOND 
Praktische aanpak: 
•  Beperk suiker en het aantal eetmomenten, 

drink water tussen de maaltijden door, neem 
aan het einde van de maaltijd iets tandvrien-
delijks (kaas, noten, koffie) en ga echt ieder 
half jaar voor controle naar de tandarts.

•  Poets tanden 2x per dag, gebruik de bor-
steltjes voor tussen de tanden en spoel de 
tandpasta niet weg.

•  Doe eens per 3 maanden een ‘kuur’ van 2 
weken chloorhexidine mondspoeling maar 
niet vaker.

•  Kies voor suikervrije kauwgom.
•  Gebruik kunstspeeksel als dat werkt. 

Er zijn verschillende soorten: Snel- en 
 kortwerkend.
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Klinische en diagnostische criteria

Van Bijsterveld score



              18          'n Ogenblikje • nr 131          

•  Pilocarpine afkomstig 
van de plant Pilo-
carpus microphyllus, 
zorgt ervoor dat al-
lerlei soorten klieren 
harder gaan werken 
in het lichaam zoals 
de traan- en speek-
selklieren, klieren in de neus en bijholtes, 
zweet klieren en klieren in de maag. De 
reumatoloog kan Pilocarpine voorschrijven. 
Pilocarpine is bewezen effectief in het ver-
beteren van speekselproductie.  Ongeveer 
70% van de patiënten ervaart effect maar 
er zijn vaak bijwerkingen zoals hoofdpijn, 
veel zweten en plassen. 

•  Wetenschappelijk is bewezen dat het in de 
loop van de tijd schimmelinfecties en tand-
cariës helpt voorkomen. Pilocarpine wordt 
sinds 2019 vergoed.

Behandelingsmogelijkheden  
Medicamenteuze therapie 
Gewrichtspijn bij Sjögren kan wor-
den  behandeld met NSAID"s(6) zoals 
 ibuprofen, diclofenac en naproxen. Ook 
hydroxychloroquine (Plaquenil), een anti-
malariamiddel, wordt wel voorgeschreven. 
De behandelende reumatoloog zal altijd af-
wegen wat de verwachte voor- en nadelen 
van een bepaalde medicatie zijn. Bij ernstige 
orgaanbetrokkenheid kan tijdelijk prednison 
voorgeschreven worden. Andere, predni-
son-sparende middelen, zijn azathioprine, 
 cellcept, cyclosporine. 
Biologicals zijn een revolutionaire ontwikke-
ling in de behandeling van gewrichtsreuma, 
de werkzaamheid bij het syndroom van 
 Sjögren wordt echter nog onderzocht.

Alle 56 aanwezigen op de avond waren na 
afloop erg positief over de bijdrage van de 
reumatologen.

Verslag Pieternel Fortuyn

NOTEN
Medicatie die droogte kan verergeren 
zijn: 
Anti-depressieva, Tamsulosine (voor pros-
taatproblemen), hooikoortstabletten en 
putjes voor astma/COPD, morfine-achtige 
medicatie, Bêta blokkers en ACE-remmers, 
maagbeschermers zoals omeprazol.
1.  Extra glandulair zijn andere aandoe-

ningen die niet te maken hebben met de 
exocriene klieren. 

2.  Interferonen (IFN) zijn natuurlijke ei-
witten (glycoproteïnen) die in de cellen 
van het immuunsysteem van de meeste 
gewervelde dieren, en dus ook van de 
mens, worden afgescheiden na contact 
met virussen, bacteriën of schimmels. Ze 
spelen een belangrijke rol bij de werking 
van het immuunsysteem.

3.  Bij het fenomeen van Raynaud zijn de 
haarvaten naar de handen en/of voeten 
in aanvallen verkrampt. Dit fenomeen kan 
optreden bij plotselinge temperatuur-
wisselingen maar ook weleens zonder 
 duidelijke aanleiding. 

4.  Een MALT-lymfoom is een langzaam 
groeiende tumor van een onderdeel van 
het lymfatische systeem dat MALT wordt 
genoemd. MALT is een afkorting voor 
de Engelse term ‘Mucosa-Associated 
 Lymphoid Tissue’

5.  Autoloog serum oogdruppels is ge-
maakt uit een onderdeel van het eigen 
bloed met lichaamseigen stoffen die 
helpen het oog te beschermen en kleine 
beschadigingen te herstellen. Deze kost-
bare behandeling wordt lang niet in alle 
ziekenhuizen aangeboden en slechts in 
zeldzame gevallen gebruikt. Er wordt 
onderzoek naar gedaan in het Radboud-
ziekenhuis in Nijmegen. 

6.  NSAID: non-steroidal anti-inflam-
matory drugs, niet-steroïde anti-inflam-
matoire geneesmiddelen, niet-hormonale 
ontstekingsremmende pijnstillers.



Regioverslag Gelderland
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Regenboogweek

Op de achterbank in onze volgestouwde 
auto zoek ik in mijn tas naar een plastic 
zak. Ben misselijk van hoofdpijn en ver-
moeidheid. Gelukkig hoef ik niet over te 
geven. Voordat we de sleutel van onze 
bungalow ophalen rijden we eerst nog 
even naar het strand. Lekker die frisse 
lucht. Een hele diepe zucht en dan is er 
boven de zee een regenboog. Op slag 
valt alle bagger van me af. Wat is dit een 
mooi welkom. ‘s Avonds sluit onze jeugd 
aan, we hebben een gezellig weekend; 
wandelen, spelletjes, lekker eten, praten 
en verjaardagsgebak. Maandag begint 
deel twee van onze vakantie, de rest van 
de week zijn we samen.

Dinsdagochtend, ik ben zó moe, er 
komen tranen. Itze komt bij me, ‘Moet 
het er even uit?’ vraagt hij. ‘Ja.’ ‘Wil je 
slapen?’ ’Nee.’ Huilen wordt brullen, ik 
weet het even niet meer. Mijn lichaam 
roept, stop, ho, rust, maar mijn hoofd 
schreeuwt harder. Dit kan toch niet de 
bedoeling zijn vandaag. Ik word boos, 
zo ongelofelijk boos. Jarig zijn op Texel 
en dan dit? Ik dacht het niet. Ik laat me 
niet op de kop zitten door dhr. Sjögren. 
Kleren aan, water in mijn gezicht, kam 
door het haar en dan gaan we naar de 
vuurtoren. ‘Moet je daar eens zien,’ zegt 
Itze. Een regenboog, wat een cadeautje. 
We lopen naar het noordelijkste puntje 
van Texel. Als het kon was ik over het 
water naar de regenboog toe gegaan. 
Een rondje om de vuurtoren, door de 
duinen terug. Ik draai me om nog een 
foto te maken en maak een praatje met 
een echtpaar. ‘Mooi hé?’ zeggen ze. ‘Ja, 
ik kan er geen genoeg van krijgen. Weet 
je dit is een verjaardagsregenboog’ ‘Ge-
feliciteerd,’ zegt de vrouw. Ze vertelt dat 
ze gisteren jarig was. Ik geef haar een 
hand, feliciteer haar en we besluiten dat 
we deze speciale regenboog delen. ‘Fijne 
dag verder.’ ‘Jullie ook.’

In het strandpaviljoen bestellen we koffie 
met verjaardagsgebak. Na een korte felle 
regenbui is er een regenboog in de dui-
nen. Een mevrouw in een rode jas loopt 
er dwars door heen. We zien het gebeu-
ren. Je kunt door een regenboog heen 
lopen of erin gaan staan zonder dat je 
het zelf in de gaten hebt. Bij Cocksdorp 
weer een regenboog, nu een dubbele. 
‘s Avonds gaan we op mijn verzoek met 
de auto naar het parkrestaurant; dat hele 
stuk lopen gaat niet lukken. Twee dames 
van de bediening brengen zingend mijn 
toetje met een brandend sterretje erin. ‘Er 
is er een jarig, hiep hiep hoera.’

Woensdag staat op nu.nl een ronde 
 regenboog, een cirkel van kleuren gefilmd 
op 150 meter hoogte. Donderdag is er 
in Taiwan negen uur lang een regenboog 
te zien. Naast de nieuwe kalender die 
ik voor mijn verjaardag heb gekregen 
ligt een boekje over Texel met de tekst, 
‘Tijd bestaat niet’. Boven de zee een 
 regenboog. Bij de zee, verbonden met de 
elementen, dat is oer, daar valt alles stil 
en is er geen tijd. Als de zee weer roept 
en de kalender zegt dat het tijd is, gaan 
we terug naar Texel. Ik pak mijn dagboek 
en een pen. Onderweg, soms nat maar 
meestal droog. Zonlicht en water maken 
samen een regenboog. Mooie kleuren 
boven land en zee. Deze herinnering 
neem ik voor altijd met mij mee. 

Vrijdagochtend gaat een stuk ontbijtregen-
boog met ons mee naar de boot. Bij de 
haven lopen we nog even door de duinen, 
Ringo doet een plas en dan krijgen we nog 
een toegift. Een grote dubbele regenboog 
boven Texel, een tot ziens. Ik word stil van 
binnen en voel me even heel erg verbon-
den met hemel en aarde en alles wat er-
tussen zit. Dank je wel en ja, tot ziens. 

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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* 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



'n Ogenblikje • nr 131          21

* Enquête onder 1,186 tandartsen, maart 2016 – Clinicians Report*, een onafhankelijke, non-profi t stichting van tand-
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De uitgestelde lunchafspraak begint meteen 
goed; aan tafel! Er ligt een kookboek met de 
pakkende tekst “Hoe word ik honderd” en 
we eten een heerlijke salade met avocado, 
druiven en kleine geitenkaasjes…

’Eten jullie altijd zo gezond?’
Zowel René als Lisianne beamen dat ze in 
ieder geval heel bewust veel minder vlees 
zijn gaan eten en veel meer groenten en fruit 
dan in het verleden en dat ze zich daar ook 

heel goed bij voelen. Dit is al gestart voordat 
Lisianne de diagnose Sjögren kreeg, waar-
over later meer, want vijf jaar terug was René 
aan de beurt met een ernstig dreigend hart-
infarct waarvoor hij niet eens meer gedotterd 
kon worden, maar meteen verschillende by-
passes kreeg. 

Jullie eten niet alleen ‘groen’ maar wonen 
ook in het groen, ondanks dat het midden 
in een best grote stad is, wat is jullie ver-
haal met dit huis? 
‘We wonen hier nu al vijfentwintig jaar. René 
kreeg werk in Breda waar we beiden niet 
vandaan komen, en maakte er de gewoonte 
van om met regelmaat na zijn werk rond te 
kijken naar een mogelijk geschikt huis om 
de woon/werkafstand kleiner te maken. Dit 
huis, gelegen aan een klein doodlopend 

‘Oppassen dat 
je niet mevrouw 
Sjögren wordt, 
maar dat je  
jezelf blijft…’
door Nina Müller

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

Voor iemand die drie weken terug een acute 
blinde darmontsteking heeft gehad en daarvan 
moest herstellen tijdens een hittegolf in Frankrijk, 
ziet Lisianne Fennema (58) er heel gezond en ont-
spannen uit. Sterker zelfs, dit geldt ook als je niet 
zou weten dat Lisianne iets mankeert. Onze ont-
moeting in het Brabantse Oosterhout kende wat 
hindernissen, want doordat het stadsbestuur van 
Oosterhout naar verluidt halverwege de 19e eeuw 
liever ging eten dan onderhandelen over een trein-
station, moest uw reizende reporter deze keer 
met de bus. En de bus, die kan je zomaar missen, 
omdat hij ergens anders vertrekt dan aangegeven 
(grmbl). De souplesse waarmee dat bij huize Fen-
nema wordt opgevangen is, zoals uit het interview 
zal blijken, tekenend voor hoe Lisianne en haar 
man René omgaan met onplanbare situaties.

Ik leef zo!
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stukje tegenover een plantsoen vol bomen, 
konden we huren en dat was ideaal, want 
dan konden we eerst eens kijken of we hier 
wel wilden wonen. En het beviel heel goed. 
Na een jaar hebben we het overgenomen 
van de eigenaar en inmiddels is het helemaal 
verbouwd, zoals we dat voor ogen hadden.

De tuin ziet er ook mooi verzorgd uit met 
veel paars in de bloemen, wat weer prach-
tig past bij het paars in de woonkamer. 
Hebben jullie dat zelf zo uitgedacht? 
Uit het antwoord blijkt dat ik niet veel eerder 
had moeten komen, want vorig jaar was de 
tuin eigenlijk nog net niets. De tuin is net 
helemaal af en naar wens aan de hand van 
een advies van de vogelbescherming. ‘Je 
kan je door de vogelbescherming voor vijf-
enveertig euro laten adviseren over hoe je je 
tuin zo natuurvriendelijk mogelijk maakt, zo-
dat daardoor insecten en als volgende stap 
de vogels het zo goed mogelijk hebben.’ 
En dit is het dus geworden met een paar 
fruitbomen en paarse lavendel kan de na-

tuur ook aan tafel. Dat advies vragen ga ik 
onthouden, want ik ben net verhuisd en mijn 
tuin wil ook nog wel wat aandacht.

Lisianne wat ben jij gaan doen toen je 
eenmaal in het zuiden kwam te wonen? 
‘Ik ben in de uitvaartzorg terecht gekomen. 
Eerst als uitvaartverzorger bij Stichting 
Begraafplaatsen en Crematorium Zuylen, 
dat is een stichting die beheer heeft over 
elf begraafplaatsen en een crematorium in 
Breda en wijde omgeving. Dat heb ik een 
tijd met veel voldoening gedaan, maar het 
altijd opgeroepen kunnen worden waar-
door het moeilijk was echt een weekend vrij 
te zijn beviel niet. Gelukkig kon ik bij deze 
zelfde stichting ander werk gaan doen en nu 
geef ik al jaren Rouw- en verliesbegeleiding 
aan mensen die daar behoefte aan hebben 
na het afscheid van hun dierbare. Ik heb 
hiervoor in Utrecht de opleiding Verlies- en 
Rouwtherapie gevolgd. Ik bel nabestaanden 
na een paar weken op om te kijken of er 
nog behoefte is aan begeleiding. Bij tachtig 

Ik leef zo!
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procent van de mensen is dat niet het geval 
en is het alleen een telefonisch terugkijken 
op hoe de uitvaart is gegaan. Bij de andere 
twintig procent is er wel behoefte aan meer 
begeleiding en die nazorg geef ik dan. Daar-
naast organiseer ik voor alle nabestaanden 
en belangstellenden een aantal betekenis-
volle bijeenkomsten, die we verspreid over 
het jaar in een van onze aula’s houden. Dat 
kan variëren van muziek tot theater en le-
zingen naar aanleiding van een boek. Alles 
kan zolang het maar een link heeft met het 
bieden van troost, het verwerken van rouw, 
het bij elkaar brengen van mensen na ver-
driet. Deze bijeenkomsten kunnen voor een 
aantal van de cliënten die begeleiding krijgen 
net weer de stimulans zijn om toch weer de 
deur uit te gaan. De bijeenkomsten staan 
voor aandacht en menselijkheid.

Het krijgen van een aandoening waardoor 
je je gezondheid verliest kan ook rouw 
met zich meebrengen. Kun je ons daar 
iets over vertellen en herken je hier wat 
van bij jezelf door de diagnose Sjögren? 
‘Ik heb nog niet zo lang de definitieve diag-
nose Sjögren gekregen, dat was pas in april 
van dit jaar, maar heb voor die tijd wel al veel 
klachten ontwikkeld en opgezocht wat het 
zou kunnen zijn. Lange tijd werd alles op de 
overgang gegooid dus voor mij was eigenlijk 
de diagnose een soort van opluchting: ‘je 
hebt Sjögren’. En wat ik ook al wist, was dat 
een en ander niet even gefikst zou kunnen 
worden omdat er geen afdoende behande-
ling bestaat. Symptoombestrijding dus, ok... 
Maar de symptomen in mijn denken, dat zou 
nog wel eens een dingetje kunnen worden. 
Zo goed ken ik mezelf wel. Want ik ben dan 
wel rouw- en verliesbegeleider, dit was ook 
voor mij “vol aan de bak”, want ik ben maar 

gewoon mens en zoals ik zelf altijd zeg: 
‘Hee, ik heb ook maar bloed’ en zelfs dat is 
nu niet meer goed. Wel wist ik al door erva-
ring in de familie en door mijn werk dat ge-
zondheid niet iets is wat “normaal” is. Maar 
dat is iets anders dan wanneer het je echt 
zelf treft. Dat is pijn, rauwe pijn.’

En wat helpt je daar dan bij? 
‘Wat mij daarbij helpt, is mindfulness en dat 
doe ik niet om me goed te voelen, maar om 
góéd te voelen wat er omgaat in mezelf. Niet 
proberen je gedachten te stoppen, want dat 
lukt je toch niet. Maar wat mij wel helpt, is 
deze gedachtes aan papier toevertrouwen. 
Ik heb een piekerdagboekje. En ik mag van 
mezelf op een vast tijdstip, hier lekker ge-
bruik van maken. Ook al mijn zeur- en klaag-
verhalen krijgen daar een plaats. Dit zorgt 
dat er lucht bij kan komen en waar lucht bij 
komt ontstaat ontspanning. Vergelijk het 
maar met een pak vacuümverpakte koffie. 
Als je daar lucht bij laat, ontspant het pak.
Verder is het goed om te accepteren wat 
je niet kunt veranderen. Dat is iets wat me 
door de jaren heen steeds sneller lukt. Ver-
zet tegen de realiteit die niet te veranderen 
is kost energie. Je vecht heel snel tegen 
jezelf en dan ben je soms de enige verliezer. 
De nieuwe realiteit tot uitgangspunt nemen 
hoeft zeker niet zonder gevoel. Je mag ver-
driet hebben om wat niet meer is. Accepta-
tie hoeft niet zonder tranen, maar acceptatie 
geeft wel rust.’

Dat klinkt goed en duidelijk. Kun je nog 
iets anders adviseren aan onze lezers die 
in dit proces zitten? 
‘Er is altijd iets wat je kunt doen om een situ-
atie minder ellendig te maken. Al is het maar 
een paar keer diep ademhalen. Soms kan de 
realiteit overweldigend zijn maar probeer je 
dan toch bewust de vraag te stellen: welke 
kleine stap kan ik nu zetten om de situatie 
iets beter te maken? En blijf die vraag her-
halen tot stapje voor stapje de situatie weer 
stabieler is, en je in rustiger vaarwater komt.

Waar krijg je zelf energie van tussen al die 
soms moeilijke emoties van je dagelijkse 
werk door? 
‘Ik zing in een pop- en musicalkoor en zin-
gen is eigenlijk overal goed voor, daar word 
ik ook echt blij van. Door de siccaklachten 
ben ik wel steeds aan het zoeken geweest 
hoe ik mijn mond vochtig moet houden 
maar met de xylimelts en met suikervrije 
hoestsnoepjes en kleine slokjes water tus-
sendoor gaat dat nog heel goed. Verder 

Acceptatie ligt bovenop de boekenstapel in Lisianne haar werkkamer en staat 
bovenaan bij haar manier van omgaan met de realiteit.

Een 
pieker-

dagboek 
als steun 
in de rug!
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Ik leef zo!

mag ik als vrolijke extra taak op mijn werk 
ook jaarlijks een “Kun je nog zingen zing 
dan mee” dag organiseren voor mensen uit 
Breda en omgeving met dementie. Dan to-
veren we op een zondag een van de aula’s 
om tot Bruine Kroeg. René helpt daar ook 
aan mee en dan hebben 180 gasten een 
prachtige dag buiten de deur. Zo bijzonder 
om te zien dat mensen, waar je geen ge-
woon gesprek meer mee kunt voeren, wel 
nog voluit kunnen zingen!”
Verder heb ik via de kinderen van René uit 
zijn vorige huwelijk vier kleinkinderen en een 
vijfde op komst. Ze komen hier heel graag 
logeren, maar dat doen we wel een voor 
een. Zo kunnen wij het overzien en behap-
pen en hebben zij een weekend lang alle 
aandacht van ons. En voor wie nu denkt 
dat ik geen vermoeidheid ken, die ken ik ze-
ker, maar het is mij gegeven dat ik me daar 
meestal overheen kan zetten.’

Ik begreep dat je na je diagnose con-
tact hebt gezocht met de NVSP en ook 
 gesproken hebt met lotgenoten in de 
buurt. Doe je meer dingen op dit gebied? 
‘Ik volg het nodige op facebook en het kan 
heel goed helpen om tips te krijgen van je 
medepatiënten, daar leer ik ook van. Maar 
wat me wel opvalt is dat sommige mensen 
wel erg zwaar en somber overkomen. En 
ik realiseer me goed dat er lotgenoten zijn 
die veel zieker zijn dan ik zelf, maar ook 
dan moet je oppassen dat je niet mevrouw 
 Sjögren wordt en niet meer jezelf bent zon-
der die ziekte. Mijn vader is op 65-jarige leef-
tijd overleden aan de gevolgen van MS. De 
laatste vijf jaar heeft hij in een verpleeghuis 

doorgebracht, waarbij hij op het laatst alleen 
nog zijn ogen kon bewegen. Toch zat bij zijn 
begrafenis de kerk helemaal vol. De dominee 
verwoordde het prachtig: “Bij Sytse hoefde 
je niets te brengen, je kwam daar om wat te 
halen…” Tot het einde toe had hij wezenlijke 
belangstelling, bleef hij uitreiken naar die an-
der. Ik hoop dat ik dat heb meegekregen van 
mijn vader, want voor mij is de enige zinge-
ving dat je als mens iets voor een ander kunt 
betekenen en dat kan dus ook heel goed als 
je een ziekte onder de leden hebt.

Met genoeg stof tot nadenken omzeil ik de 
geschiedenis van Oosterhout door mij luxe 
met de auto van René en Lisianne naar het 
station van Breda te laten brengen. Lisianne, 
dankjewel voor je ‘food for thought’ in deze. 
Daar kan ik nog lang op teren.

www.zuylen.nl/lezingencyclus 

Nina Müller

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 

Food 
for 

thought

��
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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
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Puzzel

JAPANSE PUZZEL
Na logisch nadenken komt er een tekening tevoorschijn. De cijfers naast en boven het diagram geven aan hoeveel 
vakjes er in de betreffende rij of kolom moeten worden ingekleurd. Staat er bijvoorbeeld 3-2, dan betekent dat, dat 
er ná eventueel 1 of meer witte (lege) vakjes eerst drie vakjes achtereen zwart zijn; daarna volgen er 1 of meer witte 
(lege) vakjes, dan twee zwarte en ten slotte eventueel weer 1 of meer witte (lege) vakjes. U begint bij een kolom of 
rij, waarin staat dat er een groot aantal vakjes achtereen zwart gekleurd moeten worden. Van daaruit kunt u verder 
werken en komt u uiteindelijk tot de oplossing. Bijvoorbeeld waar staat dat er 27 vakjes aaneen zwart gekleurd 
moeten worden. Vanaf links gekeken, kunt u uitrekenen tot waar dit naar rechts zou zijn. Erna komen er echter nog 
1 wit en 1 zwart vlakje. Vanaf rechts gekeken, dient u dus eerst deze 2 voor u te zien en dan 27 vakjes te tellen. De 
overlap van de 27 vakjes, geteld van links en van rechts, geeft al een deel van het aantal in te kleuren vakjes aan. In 
dit geval zult u dan zien, hoe of waarmee wij de vakantie hebben gevierd.

Succes!

Rianne de Bouvère-Remmerswaal
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Oproep Diana de Vries
Graag kom ik graag in contact 
met lotgenoten in de omgeving 
van  Nijkerk om te zien hoe zij omgaan 
met het syndroom van Sjögren én om 
samen leuke dingen te ondernemen, 
ondanks de mogelijke beperkingen.
Geïnteresseerden kunnen reageren via 
info@nvsp.nl. De eventuele meldingen 
worden dan aan mij doorgegeven.

Wilt u ook een oproep plaatsen? Stuur 
uw verzoek aan eindredacteur@nvsp.nl



We troffen elkaar in Den Bosch. Bij de kade 
stond het voltallige bestuur om ons welkom 
te heten en ons de boot te wijzen die ons 
naar Heusden zou varen.
Tijdens de lunch op het benedendek (de 
tomatensoep kwam niet over de rand) ver-
telde de voorzitter dat Ad Bracco Gartner 
afwezig was omdat het met zijn vrouw he-
lemaal niet goed ging. Daarna werd Joyce 
opnieuw hartelijk bedankt voor haar notulen 
van de vorige vergadering en kregen we 
van de  secretaris uitgebreide uitleg bij het 
jaarverslag.

Meerjaren beleidsplan
Het meerjaren beleidsplan stond in een dui-
delijk schema op diverse dia’s. Aanspreek-
baar en helder, gericht op de behoeftes van 
onze leden.
“We moeten ons richten op problemen maar 
zeker ook op kansen.”

We hoorden de plannen over het pr-beleid, 
zowel nationaal als internationaal en er 
is duidelijk behoefte aan meer leden. In 
2021 willen we ook meer jongeren als lid. 
100 nieuwe jongeren erbij zou mooi zijn.

Intussen reden er fietsers over de dijk 
en zat een waterhoen te zonnen in een 
 autoband langs de oever. Maar kom… 
 aandacht erbij graag.

Algemene Ledenvergadering en Vrijwilligersdag

Er is behoefte aan meer bestuursleden van 
wie ten minste 50% Sjögrenpatiënt moet zijn 
de andere 50% moet sterke affiniteit met het 
syndroom van Sjögren hebben.
De regio’s functioneren prima. Iedereen kon 
het daarmee eens zijn. Het is wel zaak dat 
we financieel gezond blijven. We doen veel, 
precies wat nodig is en het is van belang dat 
we een duidelijke visie hebben en houden.
Het meerjaren beleidsplan werd met 
 volledige instemming aangenomen.

Jaarrekening
Vervolgens gaf Johan Mooi uitleg over de 
jaarrekening van de huisaccountant. De 
kascommissie had gecontroleerd en helaas 
hebben we een tekort van 11.117 euro
Verder kwamen vergoedingen voor oog-
druppels en bijzondere tandheelkunde aan 
de orde.

Ledenvergadering Sjögren Europe
Mascha Oosterbaan vertelde over oprichting 
en de eerste ledenvergadering van Sjögren 
Europe. In dit nummer kunt u daar al meer 
over lezen.

Aanvulling bestuur
In het bestuur verandert er het een en 
 ander. Anneke Abma gaat zich bezig houden 
met de vrijwilligers en Silva Polkerman 
werd voorgesteld als regiocoördinator van 

Vrijwilligersdag

Daar voer een schip 
aan de horizon!

18 mei 2019
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 Friesland, Groningen en Drenthe en als 
 penningmeester. Moniek van den Wilden-
berg, aanspreekpunt voor de jongeren en 
regiocoördinator Limburg/Brabant was niet 
aanwezig maar via een videofilmpje konden 
we kennismaken met haar.

Met algemene stemmen werd het bestuur 
aangenomen.

Intussen waren we in Heusden aangekomen. 
Wat een gezellige bedrijvigheid in de haven. 

We liepen door de straten en  genoten van 
het weer en het mooie uitzicht op het water.
Dat was hét moment om kennis te maken met 
mensen die je nog niet eerder gesproken had.

Op de terugtocht zaten we bovendeks. Lek-
ker windje, drankje en een bitterbal. Af en toe 
een sluisje, nog meer fietsers op de dijk en 
koeien haast tot aan hun buik in het water.
Een boot vol mensen die niet gezond zijn… 
en maar genieten met zijn allen.

Het was een waardevolle bijeenkomst en de 
locatie was helemaal geweldig!

Wilt u de volledige notulen lezen, dan kunt u 
die op onze website vinden.

Marijke van der Ven

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.

Denkend aan 
Holland

zie ik breede 
rivieren...

��

Vrijwilligersdag
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LCID

De dag begint met een plenaire lezing van 
prof. dr. Hendrika Bootsma, over de ASAPIII-
studie. Gevolgd door een lezing over het 
oprichten en de doelstellingen van Sjögren 
Europe door Mascha Oosterbaan, vicepresi-
dent van Sjögren Europe. Aansluitend zal de 
première van de film over ‘Onbegrip bij het 
syndroom van Sjögren’ plaatsvinden. 

Deze keer kunt u drie workshops volgen, 
zo kunt u drie keer kiezen uit de acht work-
shops! Hieronder treft u in een korte samen-
vatting aan waar de workshops over gaan. 
In iedere ronde kunt u één workshop van 
veertig minuten volgen.

Begrip voor onbegrip
dr. Ercolie Bossema 
Het zal je maar overkomen: je hoort dat 
je Sjögren hebt. Op zich wel fijn, want dat 
verklaart waarom je zo’n last hebt van je 
ogen en waarom je steeds zo moe bent. 
Maar ook wel lastig, want ‘de wereld’ 
kan het niet zien … “Ga je nu alweer eerder 

naar huis?” en “Kun je nu alweer niet mee?” 
In deze workshop gaan we in op het onbe-
grip van ‘de buitenwereld’, maar vooral ook 
hoe hiermee om te gaan. 

Sjögren en zwangerschap
prof.dr. Marc Spaanderman
In de workshop worden de volgende on-
derwerpen behandeld: Zwangerschap en 
Sjögren, de risico’s (voor moeder en kind), 
begeleiding en nazorg en/of de invloed van 
hormonen op Sjögren. 

Diagnose en behandeling van droge ogen
dr. Nynke Klaassen-Broekema en dr. Khaled 
Mansour
In de workshop wordt ingegaan op de ver-
schillende soorten droge ogen (de moderne 
classificatie richt zich ook op oorzaken 
“buiten de traanklier”). Tevens wordt een 
overzicht gegeven van de behandelmogelijk-
heden bij een verstoorde traanklierwerking 
(kunsttraan, ontstekingsremmers) en de be-
handelmogelijkheden bij de andere oorzaken. 

Landelijke Contact- en 
Informatiedag
Zoals u wellicht weet vindt de Landelijke Contact- en Informatiedag  ieder 
jaar plaats op de eerste zaterdag in oktober. Dit jaar dus op 5 oktober. 
Heeft u de dag al vrijgehouden in uw agenda? Ook dit jaar hebben wij 
weer een zeer gevarieerd programma voor u samengesteld. 
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Geneesmiddelenonderzoek wat vinden wij 
ervan?
dr. Aike Kruize, drs. Anneline Hinrichs
Is er gezamenlijk enthousiasme voor ge-
neesmiddelenonderzoek? Is er gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor onderzoek? Welke 
bezwaren leven er tegen geneesmiddelenon-
derzoek? Hoe kunnen mensen hun enthou-
siasme voor een studie tot uiting brengen? 
Hoe kunnen mensen hun kritische vragen 
c.q. zorgen over onderzoek delen?
Welke rol speelt de NVSP daar voor u in? 
Welke rol spelen de onderzoekers daar voor 
u in? Welke rol speelt u zelf daarin?

Het Nederlandse zorgstelsel
Johan Mooi
Hoe werkt het Nederlands zorgstelsel en 
wat zijn daarin de meest voorkomende pro-
blemen voor de Sjögrenpatiënt?

Variatie in een droge mond
dr. Henk Brand
Waarom onderzoek over de droge mond? 
Hoe vindt het onderzoek plaats? Wat zijn 
de resultaten van dit onderzoek tot heden? 
Hoe hebben de leden van de NVSP, die hier 
aanwezig zijn, de vragenlijst van de droge 
mond ingevuld?

Sjögren en seksualiteit
Robin Wijnsma msc
In deze workshop wordt gesproken over de 
vormen van seksualiteit en de beperkingen 
die ervaren kunnen worden bij mannen en 
vrouwen. Ook de plannen om seksualiteit en 
Sjögren de komende jaren verder te onder-
zoeken komen aan de orde. 

Nieuwe behandelingen bij Sjögren
dr. Paul van Daele
Bij patiënten met het syndroom van Sjögren 
is behandeling bij het merendeel van de pati-
enten nog vooral symptomatisch. Het wordt 
echter steeds duidelijker welke componen-
ten van het afweersysteem een rol spelen in 
het ziekteproces (de pathogenese). Dit heeft 
ertoe geleid dat er inmiddels ook nieuwe 
behandelingen hun intrede doen. Deze be-
handelingen richten zich vooral op beïnvloe-
ding van de B-cel. Tijdens zijn workshop zal 
dr. Van Daele zich vooral concentreren op 
nieuwe behandelingen waarvan hij verwacht 
dat ze op niet al te lange termijn ook daad-
werkelijk voor de behandeling van Sjögren 
voorhanden zullen zijn.

Blauw-wit-rood: vingers in nood! Wat 
is het Raynaud-fenomeen en hoe ga ik 

 ermee om? (alleen te volgen in de eerste 
ronde)
drs. Julia Spierings
Patiënten met Sjögren kunnen last hebben 
van het Raynaud-fenomeen, een vaak pijn-
lijke en aanvalsgewijze verkleuring van de 
vingers. Het kan al jaren voordat de ziekte 
zich openbaart aanwezig zijn en kan zeer 
hinderlijk zijn bij dagelijkse activiteiten. In 
deze workshop wordt ingegaan op het fe-
nomeen: wat is het en wat zijn behandelmo-
gelijkheden en hoe ga je er in het dagelijks 
leven mee om? 

Vragenrondje
Na de lunch is het tijd voor het vragen(half)
uurtje aan de medisch specialisten. Bijna al 
onze gastsprekers zijn beschikbaar om met 
u van gedachten te wisselen over vragen die 
u over de verschillende onderwerpen heeft. 
U kunt langs gaan bij de verschillende ronde 
tafels. Om tegemoet te komen aan de leden 
die vragen hebben over zorgverzekeringen 
en/of belangenbehartiging (UWV en derge-
lijke) zal Johan Mooi hier ook weer bij zijn. 
Ook zullen onze regiovrijwilligers aanwezig 
zijn om u te vertellen wat zij in de verschil-
lende regio’s doen.

Uiteraard kunt u ook uitrusten van de lunch 
en contactleggen met lotgenoten tijdens 
dit vragenrondje of een bezoekje brengen 
aan de informatiemarkt. Want ook dit jaar 
zijn diverse standhouders aanwezig om 
u informatie te geven over producten en 
diensten waar u als Sjögren- of non-Sjögren 
siccapatiënt baat bij kunt hebben. De infor-
matiemarkt is vanaf 10.15 uur tot en met de 
lunch geopend. 

Toneel
Het programma wordt afgesloten door On-
derwater Producties. Gezien de reacties van 
voorgaande jaren, raden wij u aan dit laatste 
onderdeel vooral niet missen! 

Tot slot kunt u genieten van een hapje en 
drankje. 

Vanaf dit jaar kunt u zelf direct het 
inschrijfgeld overmaken. Via de web-
site kunt u direct per iDeal betalen of 
ervoor kiezen om het bedrag over te 
schrijven naar onze bankrekening. De 
inschrijving is pas definitief na betaling 
van het entreegeld.

Graag tot 5 oktober! 
De LCID-commissie

Work-
shops 
voor 

iedereen!

��

LCID
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In 2018 en tijdens de diverse Regiobijeen-
komsten hebben wij aandacht gevraagd 
voor de Privacywetgeving de AVG.

Velen van u hebben daarop inmiddels 
 gereageerd en het noodzakelijke
toestemmingsformulier ingevuld en 
 ingezonden.

Wij zijn heel blij met de vele teruggestuurde 
formulieren voor de registratie van uw per-
soonsgegevens waarmee deze leden heb-
ben voldaan aan de wettelijke regelgeving.

Helaas heeft echter nog niet iedereen het 
formulier toestemming registratie per-
soonsgegevens retour gestuurd. 
Daarom nogmaals het dringende verzoek 
aan eenieder die het formulier nog niet re-
tour heeft gestuurd, om dit alsnog te doen.

Na het verschijnen van deze editie van ‘n 
Ogenblikje zullen wij daarom een herin-
neringsbrief verzenden aan de leden van 
wie wij nog geen reactie hebben mogen 
ontvangen.

Wij verzoeken u daarom nogmaals klem dit 
formulier in te vullen en aan op te sturen, 
opdat de NVSP aan de privacyregelgeving 
voldoet.
 
Het bestuur.

Met vriendelijke groet, 

Johan Mooi
Zorgverzekeringen

Herinnering Privacywetgeving en registratie:

drogeogen.nl TRAMEDICO B.V. | Postbus 192 | 1380 AD Weesp 
tramedico.nl

20
19

-H
YL

-0
02

   

Poster-A3-drogeogen-FINAL-18Feb.pdf   1   2019-02-18   5:08 PM

drogeogen.nl

/ herken drogen ogen

/ hulp vinden
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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 
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Dit kan voor u een hulp bieden bij het maken van een keuze in 
de zee van mogelijkheden.
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Laatste nieuws 
Prof.dr. Hendrika 
Bootsma van het 
Sjögren Expertise 
Centrum van het 
Universitair Medisch 
Centrum  Groningen 
is uitgeroepen to 
nummer 1 expert op 
het gebied van het 
syndroom van Sjög-
ren wereldwijd.
Het bestuur van de 
NVSP heeft haar 
gefeliciteerd met 

deze ranking. Prof. Bootsma geeft aan 
dat dit mogelijk is gemaakt door de 
 inzet van hele team!
Voor meer informatie zie:  http://
www.expertscape.com/ex/
sjogren%27s+syndrome

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

advertentie

Wij ontvingen het relaas van de zoek-
tocht naar een kappenbril. Willie van 
der Laan is heel goed geholpen met 
een kappenbril bij Elvea lowvision die 
is ondergebracht bij Holsboer optiek te 
Arnhem.
Zij heeft de bril uitgezocht bij boven-
genoemde optiek en Elvea heeft de 
kappen aangemeten en de oogmeting 
gedaan; dit is zeer vakkundig gebeurd.
Ik heb nu een moderne bril met kappen 
die niet opzichtig zijn.
Elvea is een organisatie die door het 
hele land werkt, vaak zijn ze aan zie-
kenhuizen verbonden en soms aan een 
optiek (alleen de betere) zoals in Arn-
hem en in Utrecht, voordeel hiervan is 
dat je meer keuze hebt in monturen.
De prijs is heel redelijk. De kappen wor-
den volledig vergoed door mijn ziekte-
kostenverzekering IZZ.
“Kortom”, zegt Willie, “ik ben blij met 
deze kappenbril en hoop dat deze info 
ook andere Sjögren mensen helpt”.
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Leuke dingen doen 
of genieten?
Dag allemaal,

Dit is de laatste Turn Your Pain Into Power voor de 
zomer. Een periode waarin er vaak veel leuke dingen 
zijn, vakanties, festivals, weekendjes weg, dag-
jes strand, picknicks, barbecues, terrasjes, varen, 
zwemmen, en ga zo maar door.

Superleuk natuurlijk. Maar soms valt het tegen door 
je klachten. Daarover gaat het hoofdartikel ‘Leuke 
dingen doen versus  Genieten’. Uiteraard met tips.

Ik wens je een heerlijke zomer!

Inge

Als je ziek bent is het belangrijk om leuke 
dingen te blijven doen. Om te doen waar jij 
vrolijk van wordt. Vrienden zien, creatief bezig 
zijn, koken of een tijdschrift lezen in de zon.
 
Zeker als je een zware periode door
maakt, is het fijn om te kunnen ontspan
nen, lachen, genieten. Om even niet met je 
lichaam bezig te zijn maar ‘gewoon’ lekker 
te leven. Dat je niet alleen doet wat je ‘moet’ 
doen, maar ook waar je echt zin in hebt.
 
Het is dus heel goed als jij tijd en energie 
besteedt aan leuke dingen. 
 
Alleen is dat met een ziekte soms makkelij-
ker gezegd dan gedaan. 
 
Vaak zijn dingen die je vroeger leuk vond, 
nu te zwaar. In je herinnering is een ochtend 
surfen, middag shoppen of avond uit heel 
leuk, maar door hoe je lichaam nu is, trek je 
het niet. Je voelt je beroerd, geniet er niet 
van en moet naderhand superlang herstellen
 
Het kan ook zijn dat je je vaak plotseling 
niet lekker voelt, waardoor leuke dingen 
aanvoelen als een verplichting. Naar die 
verjaardag, uit eten met je vriend(in), of die 

afspraak waar je heel veel zin in had voelen 
dan als iets wat moet. Je gaat misschien 
wel, maar beleeft er weinig plezier aan.
 
Misschien ben je bang iets leuks te mis
sen en doe je daardoor dingen waar je 
eigenlijk te ziek voor bent. Je gaat mee 
paintballen met je vriendengroep, want daar 
wordt nog maanden over nagepraat dus wil 
je erbij zijn. Maar eigenlijk gaat het niet en 
voel je je beroerd. Of je blijft op het terras 
zitten omdat je wilt genieten van het mooie 
weer, terwijl jij je niet lekker voelt en eigenlijk 
gelukkiger zou zijn als je binnen op de bank 
zou hangen.
 
Het is natuurlijk heel normaal en ook niet 
erg als dit af en toe eens gebeurt. Maar let 
erop dat dit niet te vaak voorkomt. 
 
Dan zijn ‘leuke dingen’ helemaal niet leuk 
meer. Je geniet er niet van en moet er vaak 
lange tijd van herstellen.
 
Het is daarom belangrijk dat je niet 
 allemaal 'leuke dingen' plant, maar dingen 
doet waar je van geniet. Niet dat je alle-
maal ‘leuke dingen’ moet doen die op het 
moment zelf toch niet zo leuk blijken te zijn. 

Pain 2 Power voor jongeren met een chronische ziekte
��
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Daarom hieronder:

3 Tips om meer te genieten: 
1. Kijk naar hoe het nu is. Misschien vond je 
voor je ziek was dansen het allervetste wat 
er was, maar maakt het je nu niet gelukkig. 
Of heb je in je hoofd dat je naar buiten moet 
als het zonnig is, maar voel je je uitgeput. 
Wees hierover eerlijk naar jezelf, ook al is dat 
misschien confronterend. Huilen mag. Vast-
houden aan het oude plaatje, of aan welk 
plaatje dan ook, maakt je leven niet leuker.
 
2. Plan vrije tijd in. Tijd voor jezelf om te 
doen waar jij op dat moment zin in hebt. 
Dus niet toch nog even studeren, opruimen 
of verplicht naar het museum. Deze tijd is 
om te genieten en precies te doen waar jij 
zin in hebt.

 
3. Maak flexibele afspraken. Zeg van 
 tevoren dat je gezondheid wisselend is en 
je op de dag zelf wilt kijken hoe je je voelt. 
Of bespreek alvast een 'plan B' dat minder 
energie kost. Dan voel je je vrijer om even-
tueel af te wijken van het plan.
 
Kortom: Het is belangrijk dat je blijft genie-
ten als je leeft met een ziekte. Alleen zijn 
door je beperkingen dingen die eerst leuk 
waren, nu soms vervelend en vermoeiend. 
Kijk daarom naar hoe het nu is, plan vrije tijd 
in en maak flexibele afspraken. Zo blijf je ge-
nieten van de dingen die je doet.

Veel plezier!

Wil jij elke twee weken automatisch een 
gratis artikel ontvangen met daarin tips 
hoe je gelukkig kunt leven met een chroni
sche ziekte? Meld je dan aan. 
“Door Inge Dekker, coach en trainer voor 
jonge mensen met een chronische ziekte. 
Ga naar www.pain2power.nl en ontvang 
 gratis het e-boek “Jong & Chronisch Ziek? 
Haal meer uit je leven.”

©2014-2019 Inge Dekker

Over Inge
Inge Dekker is als trainer en coach 
 gespecialiseerd in het begeleiden van 
jonge mensen met een chronische 
ziekte.

Zij heeft de unieke Pain 2 Power-
methode ontwikkeld. Een werkwijze 
speciaal gericht op jonge mensen met 
fysieke klachten. Ze blijven zelf aan het 
roer staan en maken keuzes die bij hen 
passen. Zodat zij, mét hun beperkin-
gen, mee blijven doen en genieten van 
het leven.

Inge heeft verschillende opleidingen, 
cursussen en retraites gevolgd op het 
gebied van coaching, non-dualisme, 
loopbaanbegeleiding en rouwverwer-
king. Ze heeft gewerkt met kankerpa-
tiënten, mensen met vermoeidheids-
klachten, MS, Reuma, Lyme en andere 
(chronische) ziekten.
 
Maar vooral haar eigen ervaringen 
met 20 jaar ziek zijn, maken dat Inge 
weet hoe het is om jong te zijn en 
chronisch ziek.

Mooi Motto:

You find peace not 

by rearranging the 

circumstances of your life, 

but by realizing who you are 

at the deepest level. 

- Eckhart Tolle -

��
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Een bio-energetische tandarts (voorheen 
biologische tandheelkunde) is een gewoon 
universitair opgeleide tandarts, die naast zijn 
universitaire wetenschappelijke kennis ook 
gebruik maakt van kennis voorkomend uit de 
holistische ervaringsgeneeskunde zoals bij-
voorbeeld de acupunctuur, neuraaltherapie, 
chiropractie, osteopathie, homeopathie.

De hoofdfilosofie van holistisch denken:
•  Alles heeft met elkaar te maken.
•  Klachten in de mond kunnen een effect 

hebben op de algemene gezondheid en 
andersom.

•  De neurologie verklaart veel binnen de 
tandheelkunde. 

Alle uitspraken zijn gebaseerd op:
1. Gezondverstand
2. Ervaringsheelkunde
3. Anatomische kennis
4.  Holistisch denkvermogen (acupunctuur, 

neuraaltherapie)
5. Wetenschappelijke onderzoeken.

Relatie mondgezondheid versus algemene 
gezondheid zijn te leggen via:

1. Het (vegatieve) zenuwnetwerk  
De verbinding tanden, keizen en mondholte 
staat in direct contact via de hersenzenuwen 
met het centraal zenuwstelsel. Op het mo-
ment dat er een stoorveld in je gebit zit bij 
voorbeeld verkeerd vulmateriaal of een ont-

stoken kies dan krijg je continu een stroming 
van slechte informatie naar de hersenstam 
en kunnen er klachten ook elders in het li-
chaam ontstaan.

2. Acupunctuur meridianen
Iedere meridiaan heeft een relatie met een 
bijpassende tand/kies in de mond.
Meridianen verbinden tanden met organen.
Iedere odontoom (is het gedeelte waar een 
tand/kies in zit) heeft een relatie met een 
meridiaan. 

3. Neuraaltherapie 

De neuraal therapie gebruikt de principes 
van Pischinger die ervan uit gaat dat je li-
chaam een zak water is met allerlei organen, 
spieren en botten en bindweefsel en dat 
alles met elkaar communiceert via het bind-
weefsel en daardoor precies van elkaar weet 
wat er aan de hand is in je lichaam. Zo kan 
een ontstoken kies overal problemen in het 
lichaam geven. 
Neuraaltherapie is een behandelwijze die 
erop gericht is via het vergatieve of onwil-
lekeurige zenuwstelsel de regulatie in het 
lichaam te herstellen en blokkades op 
te heffen. Dit gebeurt met injecties met 

Regioverslag Zuid-Holland

Regioverslag  
Zuid-Holland
Dr. Starrenburg bio-energetisch tandarts/implantoloog heeft voor 
ons het een en ander verteld over bio-energetische tandheelkunde, 
zirconium implantaten versus titanium implantaten en de mogelijke 
gevaren van wortelkanaalbehandelingen. 
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 procaïne of een ander kortwerkend plaat-
selijk verdovend middel. 

4. Biomechanisch systeem
Het biomechanistische systeem kan je be-
ïnvloeden door bijvoorbeeld: fysiotherapie, 
chiropractie, osteopathie, mensendieck the-
rapie, maar een van de belangrijkste is de 
tandheelkunde.
Het gebit maakt integraal deel uit van alle 
harde structuren.
Houding en gebit hebben dus alles met 
elkaar te maken en als dat in orde is, dan 
komt er rust in het algehele autonome ze-
nuwstelsel met als gevolg minder heftige 
reacties en daardoor minder last van symp-
tomen van allerlei aard.

Bij chronische overklaarbare klachten is het 
de moeite waard om te onderzoeken of er 
iets in het gebit zit wat het hele systeem 
ontregelt.

Een bio-energetische tandarts kan:
1.  Geen metaal gebruiken bij tandver

vaning/reparaties in de mond.
  Amalgaam wordt tegenwoordig vrij-

wel niet meer gebruikt. Veel tandartsen 
zijn nog wel huiverig om een goede 
amalgaamvulling te vervangen om ge-
zondheidsreden. Liefst geen titanium 
implantaten gebruiken vanwege mogelijk 
negatieve lange termijneffecten.

2. Het juiste vulmateriaal gebruiken.
  Meestal wordt er gevuld met composiet. 

Composiet moet het liefst monomeer vrij 
zijn. Juist reacties op monomeer kan slijm-
vlies reacties geven. Vraag om ELS (Extra 
Low Shrinkage) van Saremco, dat is mo-
nomeer vrij. Monomeren zijn enkelvoudige 
chemische verbindingen. Het zijn toxische 
stoffen (plastics) die in de gangbare com-
posieten zitten.

  Het ACTA adviseert in plaats van de gang-
bare composieten om ELS composiet te 
gebruiken.

  Slijmvliesreacties worden ook beschreven 
bij gebruik van fluoridehoudende tandpasta.

  Tandartsen zullen bij Sjögren vaak advise-
ren fluoridetandpasta te gebruiken.

  Fluoride beschermt wel je glazuur, maar 
kan een enorme aanval op je slijmvliezen 
zijn want fluoride is een gifstof.

  Starrenburg geeft de voorkeur aan Bluem 
tandpasta die op zuurstofbasis werkt. 

  Het zijn anaërobe bacteriën die caries 
veroorzaken. Een anaërobe bacterie kan 
alleen leven in een zuurstofarme omgeving 
en deze bacteriën zitten rond je tandvlees 
en tussen de wortel en tandvleespocket. 
Als je met Bluem gaat poetsen dan komt 
via een enzymproces zuurstofvrij en gaan 

die anaërobe bacteriën dood. Dan be-
scherm je je glazuur door de bacteriën te 
doden in plaats van de bacteriën te laten 
leven en het glazuur te versterken. Tevens 
is er Bluem fluid mondwater op zuurstof-
basis en zonder alcohol verkrijgbaar.

 Goede vulmaterialen zijn:
•  ELS (Extra Low Shrinkage) composiet zon-

der HEMA, TEGMDA en Bisfenol A.
  HEMA, TEGMDA zijn monomeren, dat zijn 

toxische stoffen.
  Bisfenol A is een hormoon verstorende 

stof die de verkeerde oestrogenen aanma-
ken, die ontsteking geven.

  Niet voor niets zijn spenen en drinkflesjes 
voor baby’s Bisfenol A vrij. In sommige lan-
den is Bisfenol A zelfs helemaal verboden. 

•  Voco ormocer (no classic monomeers).  
Op keramiek gebaseerd vullingsmateriaal.

•  Glasionomeer vullingen, worden steeds 
vaker gebruikt maar is niet geschikt voor 
alle vullingen. Bevat fluoride.

3.  “slechte” plekken/bot ontstekingen ver
wijderen.

  Een wortelontsteking kan na extractie een 
hele forse botontsteking veroorzaken.

  Er ontstaat dan een NICO (Neuralgia Indu-
cing Cavitational Osteonecrosis).

  Een NICO is onbekend want het doet geen 
pijn en is niet zichtbaar op röntgenfoto’s.  

4.  Tandvervanging uitvoeren met 100% bio
compatible materialen. 

  Bij een wortelkanaalbehandeling wordt het 
wortelkanaal slechts voor 80-90 procent 
schoongemaakt. De endodontoloog kan 
niet de zijkanaaltjes schoonmaken en die 
lekken nog steeds rottingsproducten uit 
dood weefsel en dan kan er een ontste-
king aan de wortelpunt ontstaan. 

  Niet iedere endodontisch (wortelkanaal) 
behandeld element is een slecht en sto-
rend element.

  In veel gevallen bij chronisch slechte ge-
zondheid is vervangen van een avitaal 
(dood) element door een zirkonium implan-
taat een goede optie.

NICO
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Titanium versus zirkonium implantaten.
•  Zirkonium is een verzamelnaam. Eigenlijk 

is het een keramiek zirconia (ZrO2).
•  Zirconium implantaten zijn 100% biocom-

patibel.
•  Zirconium implantaten groeien goed vast 

in het bot.
•  De juiste zirconium implantaten zijn niet te 

zwak.
•  Zirconium implantaten zijn op elk indicatie-

gebied te gebruiken.
•  Het tandvlees groeit aan zirkonium vast 

waardoor de kans op peri-implantitis ver-
minderd wordt. 
Bij titanium zit altijd een opening tussen de 
wortel en het bot want titanium groeit niet 
aan het bot vast.

•  Bij titanium implantaten komen na verloop 
van tijd titaniumdioxide deeltjes vrij die 
voor ontsteking zorgen en peri-implantis 
veroorzaakt, waardoor het lichaam continu 
belast wordt. 
Peri-implantitis is een infectieuze botaan-
doening bij implantaten, vergelijkbaar met 
parodontitis bij natuurlijke gebitselementen 
die kan ontstaan door onvoldoende mond-
hygiëne.

•  De esthetiek van zirkonium is veel beter 
(geen zwarte rand).

•  Zirkonium is meer biocompatibel dan een 
avitaal (dood) element.  
Biocompatibel betekent lichaamsvriendelijk, 
het veroorzaakt geen immulogische reactie.

Allergie arme kunstof (geen vrijkomende 
monomeren)
Indien implantaten niet mogelijk zijn kan een 
prothese van allergie arme kunststof ge-
maakt worden zonder metaal. 

5.  Werken volgens biomechanische 
 principes

 Laat uw beet balanceren. Meten is weten.
  Niet meer carbon papiertjes, maar exact 

meten met behulp van een T-scan.
  De T-Scan werkt door middel van een 

geavanceerde software, die in verbinding 
staat met een speciale handle waar een 
sensor in zit. In deze sensor zitten 1300 
pixels verwerkt, die het mogelijk maakt 
voor uw tandarts om uw beet digitaal te 
registreren. Door dicht te bijten op de 

sensor kan de software dit registreren en 
de tandarts minutieus laten zien wat er 
exact gebeurt tijdens het dichtbijten. In 
tegenstelling tot articulatiepapier, wat de 
tandarts alleen in staat stelt om de con-
tactpunten van uw tanden te laten zien, 
kan de tandarts nu met behulp van de 
T-scan ook nog zien waar het eerste con-
tactpunt zit en hoeveel kracht er ontstaat 
op ieder contactpunt. Dit is een enorme 
stap vooruit in de tandheelkunde, omdat 
juist de timing en de krachtverdeling van 
de verschillende contactpunten van zeer 
groot belang zijn om een goede balans te 
kunnen creëren in uw beet.

  Met de T-Scan kan de tandarts dus nog 
nauwkeuriger te werk gaan en ervoor 
zorgen dat u de beste tandheelkundige 
zorg krijgt die u verdient.

  Als alles beter in evenwicht is, dan is 
uw trigger om te klemmen/knarsen veel 
minder.

  Bruxeren (tandklemmen en kaakklem-
men) is op dit moment één van de meest 
onbekende oorzaken van een groot 
aantal pijnklachten of andere chronische 
symptomen. 

Conclusie:
Bio-energetische tandheelkunde kan mo-
gelijk verlichting geven bij een groot aantal 
chronische gezondheidsklachten.

•  Voorkom zoveel mogelijk wortelkanaalbe-
handelingen in uw mond.

•  Laat uw mond checken op ontstekingen in 
het kaakbot.

•  Gebruik monomeer vrij composiet.
•  Gebruik zirkonium implantaten (TZP tetra-

gonale zirconia polykristallen) bv SDS 2.0 
•  Gebruik Bluem tandpasta.
•  Laat uw beet balanceren, zodat uw trigger 

om te klemmen/knarsen vermindert.
•  Laat uw beet balanceren met de T-scan.

Yolanda Bergman,  
regiocoördinator Zuid-Holland
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De regio Zuid-Holland 
heeft gekozen voor een 
alternatieve behandeling 
omdat ook die gehoor 
heeft willen geven aan 
de vraag uit de regio. 
De NVSP adviseert het 
volgen van alternatieve 
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 behandeling 
u wenst te volgen. Wij 
willen u alleen helpen met 
het maken van keuzes, 
door alle beschikbare 
informatie met u te delen. 
Wel wijzen wij u erop dat 
u nooit uw medicatie of 
behandeling/controle 
door uw arts achterwege 
moet laten, zonder dit 
te bespreken met uw 
arts. Indien u besluit als 
aanvullende therapie 
het alternatieve circuit 
in te gaan, bespreek 
dit dan eerst met uw 
arts. Hij/zij kan u in uw 
specifieke geval het 
beste voorlichten voor de 
eventuele bijwerkingen 
of consequenties van uw 
behandeling.



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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ProCo Professionele ervaringsdeskundige coaches

 Annelies Jeanne Crissan   Marion Eva

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

Zie het wonder
Ken je de uitdrukking: ‘de wonde-
ren zijn de wereld nog niet uit?’ Bij 
wonderen denk je vaak aan iets 
‘groots’. Maar verwondering zit juist 
vaak in het kleine, in de ontmoeting 
met een ander. Een paar van deze 
ontmoetingen wil ik met je delen.

Ik sta in de rij bij de kassa. De jon-
gen achter de kassa vraagt aan 
de mevrouw voor me of ze ook 
zegeltjes spaart. De mevrouw wil 
de zegeltjes graag. De jongen telt 
de zegels uit en scheurt ze door. 
Hij verzucht: “ik ben zo slecht in 
het scheuren van…”.  Hij stopt in 
het midden van de zin, denkt na en 
zegt dan: “Ik ben GOED in het VER-
SCHEUREN van zegeltjes”… Het is 
maar hoe je ernaar kijkt. Waar ben 
ik goed in? Waar ben jij goed in?

Een tweede ontmoeting. Ik sta bij 
het fietsenhok van mijn werk. Een 
lichtgetinte jongeman met een 
enorme bontmuts op wil zijn fiets 
pakken. Op het moment dat we 
oogcontact hebben begint het te 
sneeuwen. De jongen grijnst, kijkt 
me aan en vraagt: “Heeft u die 

sneeuw besteld?” Ik antwoord be-
vestigend. De jongen grijnst nog 
breder. “Nou, dank u wel! Dan kan 
ik deze muts langer op! En weet u 
wat zo mooi is van Nederland? Vier 
seizoenen! Welk land heeft er nu 
vier seizoenen? En mevrouw, weet 
u, als het koud is komen mensen in 
beweging. Nou mevrouw, nog een 
fijne dag”. Hij stapt op zijn fiets en 
als hij de bocht om gaat zwaait hij 
nog even. Ik kijk hem verbouwe-
reerd na. Wat een positiviteit straalt 
deze jongeman uit.

De derde ontmoeting is vrij recent. 
Ik mocht met het koor waarin ik zing 
de kerkdienst in het ziekenhuis op-
luisteren. Er waren heel veel patiën-
ten en hun familie die naar de dienst 
kwamen. De gastvrouw gaf aan dat 
het nog nooit zo vol was geweest! 
Met één van de patiënten had ik 
een kort gesprekje. Deze meneer 
gaf aan dat hij nu ruim vier weken 
in het ziekenhuis lag. De kerkdienst 
op zondagmorgen is zijn wekelijks 
uitje! Een moment dat hij even in ge-
wone kleren rond kan lopen en voor 
een moment de zorg en pijn kan 

 vergeten. “Een gevangene wordt 
nog gelucht. Ik ben al vier weken 
niet buiten geweest”. 
Na de dienst en de koffie pak ik mijn 
jas om naar huis te gaan. De meneer 
en ik hebben nog even oogcontact 
en zwaaien naar elkaar. Ik voel me 
eigenlijk een beetje bezwaard. Ik 
mag gaan en hij moet blijven. Hij 
voelt zich gevangen en ik ben vrij.

Zomaar drie ontmoetingen, drie 
heel verschillende mensen. Drie 
verhalen die je bijblijven en waar 
ik op een of andere manier ook 
kracht uit haal. Ook geven deze drie 
ontmoetingen, naar mijn idee, een 
zelfde boodschap. Leef in het NU! 
Kijk naar de mogelijkheden. Zie de 
wonderen van elke dag. Het leven 
zélf is het grootste wonder.

Het is een wonder als er op een 
dag geen wonder zou gebeuren! 
Maar je moet het willen zien.

Ik wens jou een wonderlijke dag 
toe. Elke dag weer.

Marion

Column van Marion

Het zijn de klein dingen die het doen
Crissan:
De kleine dingen des levens tel-
len voor mij mee op zware dagen, 
zoals tijd doorbrengen met familie, 
vrienden en huisdieren. Een lekker 
muziekje opzetten en even dansen, 
ook als ik pijn heb en heel moe ben. 
Gewoon iets leuks doen, al is het 5 
minuten. Het kan iets zijn dat haal-
baar is voor mij op die dag. Meestal 
tuinieren, zingen, mediteren, kleuren 
of naaien. Een hele grappige korte 

film kijken is ook effectief. Een activi-
teit waarbij ik mijn aandacht zo goed 
kan vasthouden, dat ik heel eventjes 
de pijn vergeet. Die kleine momen-
ten tellen voor mij extra mee en ma-
ken het allemaal draaglijker.

Annelies: 
Ik was eigenlijk een beetje depres-
sief, maar ik moest ergens naartoe. 
Ik kon er niet onderuit. Ik ging met 
de trein, waar ik een hekel aan heb, 

dus dat hielp mij ook niet. Ik kwam 
naargeestig aan bij het loket (dat 
bestond toen nog) en de mevrouw 
aan de andere kant van het loket 
zei: ‘Dag mevrouw, een hele goede 
dag toegewenst, waar kan ik mee 
helpen? Mooie dag vandaag he? 
Ik wens u nog veel plezier.’ Ik was 
ontzettend verbaasd dat een mens 
zo vriendelijk kon zijn! Ik ging op-
gekikkerd op weg en heb het altijd 
onthouden! 
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Fotowedstrijd

Wilt u meer weten?  
Onze specialisten staan voor u klaar op landelijke 
contact en informatiedag op 5 oktober a.s.

U kunt ook bellen met onze helpdesk  
070 - 311 40 70 of kijken op www.ikwilbeterzien.nl

SPECIALE BRIL  
BIJ DROGE OGEN
Heeft u zeer droge ogen?
Ergra Low Vision heeft een speciale bril om uw ogen te 
beschermen tegen uitdroging waardoor u minder hoeft te 
druppelen. Met behulp van op maat gemaakte transparante 
kappen op uw bril wordt uitdroging voorkomen. Bovendien 
heeft u hierdoor minder last van wind rond uw ogen.

De kappen zijn ook leverbaar in een kleur om lichthinder  
te voorkomen.

19229 ELV A5 Kappenbril [r].indd   1 23-07-19   16:15

advertentie

Wij zouden het leuk vinden onze lezers meer 
actief te betrekken bij ons lijfblad. Daarom 
hebben we een fotowedstrijd in het leven 
geroepen.
In elk ’n Ogenblikje komt een opdracht met 
thema voor het volgende nummer. U kunt 
foto’s inzenden en als uw foto’s gepubli-
ceerd worden dan wacht u eeuwige roem 
en meteen de publicatie van uw foto in een 
oplage van maar liefst 2500!

Help mee ons blad te verfraaien en ga met 
een camera en een kunstzinnig oog op pad. 
De opdracht voor de volgende keer luidt:

Stuur een scherpe foto van u en uw hobby 
naar eindredacteur@nvsp.nl.
U kunt er in een zin commentaar bijschrijven.

Succes!
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Beste mensen

In ‘n Ogenblikje van afgelopen februari deden wij een  oproep om 
uw ervaringen over onbegrip bij Sjögren met ons te delen, schrifte-
lijk of in de film.Vier mensen hebben we bereid  gevonden om hun 

verhaal voor de camera te vertellen.

Al wordt de film momenteel nog gemonteerd, wij denken dat we 
een goede afspiegeling hebben gekregen over onbegrip. Willen jullie 
ook dat er meer begrip komt voor Sjögren in je directe  omgeving? 

Neem dan behalve je partner ook familie, vrienden en collega’s 
mee. Wij denken dat het maken van dit filmpje Sjögren beter 
 bespreekbaar maakt en een eerste stap is naar meer begrip.
De premiere is op de Landelijke Contact- en Informatiedag. 

WAAROM BEGRIJP 
JE ME NIET L
PREMIÈRE 5 OKTOBER 2019
DE REEHORST EDE

Film

J
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Anneke Bracco Gartner overleden
Op vrijdag 17 mei 2019 overleed te 
Heemstede, na een ziekbed, ons lid en 
 regiovrijwilligster, mevrouw Anneke Bracco 
Gartner, in de leeftijd van 76 jaar. 

Anneke Bracco Gartner was gehuwd met 
Ad Bracco Gartner en beiden waren ze als 
vrijwilligers nauw betrokken bij de Nationale 
Vereniging Sjögrenpatiënten, ondermeer in 
de regio Zuid-Holland. Jarenlang  konden 
wij op haar rekenen bij de Landelijke 
 Contact- en Informatiedag en bij beurzen. 
Ad is ook lange tijd, met ondersteuning van 
Anneke, actief geweest als bestuurder van 
de vereniging.
 
Anneke was Sjögrenpatiënt en kende veel 
van de problemen die de ziekte met zich mee 
brengt. Zij had veel kennis en ervaring die ze 
graag deelde met lotgenoten zodat zij zich 
gehoord voelden. Door haar inbreng en begrip 

vonden leden een manier om de  diagnose en 
de problemen die de  aan doening met zich 
mee kan brengen te verwerken.
Anneke had altijd warme belangstelling voor 
lotgenoten en om alles wat zich rond de 
vereniging afspeelde en was ze altijd  bereid, 
daar waar gevraagd, ondersteuning te 
 verlenen aan de vereniging.
 
Anneke werd in 2017 gediagnosticeerd 
met een ziekte waar niemand tegen kan 
blijven vechten. Na eerste behandeling-
en liet het zich aanzien dat deze effectief 
 waren  geweest, begin 2019 sloeg de ziekte 
opnieuw toe. Anneke was heel stellig en 
vastberaden dat ze geen verdere medische 
behandeling wenste en is vrijdag 17 mei aan 
de gevolgen van de ziekte overleden.
 
We gedenken in Anneke een hele warme en 
inspirerende persoonlijkheid.
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