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Redactioneel

Een been op de stoep
Ik loop met een been op de stoep
En een been in de goot
En als ik dat niet doe
Dan ben ik morgen dood…

Kent u dit liedje van Kinderen voor Kinderen 
nog? Het is intussen al oud maar ik denk dat 
haast iedereen het nog mee kan zingen. Het 
gaat over het bezweren van onheil door iets 
te doen waarmee je denkt de toekomst naar 
je hand te kunnen zetten. “Afkloppen”, zeg-
gen we ook wel. “Ik heb helemaal geen last 
meer van een droge mond!” “Nou afkloppen 
dan maar!”

Met je ene been op de stoep lopen en met 
je andere in de goot loopt vrij ongemakke-
lijk maar het is nog altijd beter dan morgen 
dood te zijn dus volhouden die dwang-
gedachte. 

Hoe ik hierbij kom? Ik heb het kinderboe-
kenweekgeschenk gelezen. “Haaientanden” 
door Anna Wolz (illustraties Maartje Kuiper). 
Een fantastisch boekje dat ik u aan kan 
 raden. 
Het gaat over Atlanta. Een meisje van elf 
jaar. Haar moeder heeft zeven jaar geleden 
kanker gekregen en morgen is de grote dag. 
Dan wordt duidelijk of de kanker verdwenen 
is. Atlanta wil iets doen om haar moeder te 
helpen, maar wát dan? Om de rampspoed 
te bezeren, bedenkt ze een plan. Ze vertelt 
haar ouders dat ze vannacht bij een vrien-
dinnetje slaapt, ze smeert 8 boterhammen 
en haalt een tros bananen van de fruit-
schaal. Dat zijn de voorbereidingen. Dan 
pakt ze haar fiets en begint ze aan een 360 
km lange fietstocht om het IJsselmeer. Ze 
start in Enkhuizen en over vierentwintig uur 
moet ze daar weer terug zijn. Als de tocht 

niet lukt dan zal de uitslag voor haar  moeder 
niet goed zijn dus er zit niets anders op dan 
te zorgen dat ze het haalt. Onderweg komt 
ze een jongen tegen die thuis is weggelopen 
en hij vergezelt haar op de zware tocht. Na 
de Afsluitdijk, in Friesland, blijkt het plan on-
uitvoerbaar. Atlanta geeft het op en speelt 
naar haar idee daarmee met de gezondheid 
van haar moeder. Ze nemen de boot bij Sta-
voren terug naar Enkhuizen. Jammer voor u 
maar ik ga de afloop niet verklappen.

Op de Landelijke Contact- en Informatiedag 
maakte ik kennis met heel wat mensen. We 
raakten aan de praat en, zo toevallig, “af-
kloppen” heb ik wel drie keer gehoord. “Ik 
móet elke week haring eten want anders 
gaat het mis”, zei iemand die het onheil be-
zweert met een glibbervis. Iemand anders 
koopt nooit meer rode schoenen omdat ze 
die droeg toen ze hoorde dat ze Sjögren 
had. We zouden het allemaal zo graag zelf 
bij kunnen sturen maar daar helpt geen ha-
ring of het vermijden van rode schoenen bij. 

Wat wel helpt leerden we uit de wijze 
woorden van de artsen die de lezingen 
verzorgden of met groot enthousiasme de 
workshops gaven. Wat ik het vaakst hoorde, 
was: “bewegen”! Lópen en het liefst met een 
been op de stoep en een been in de goot. 
Dan word je lekker moe en ga je niet gauw 
dood!

In dit nummer, naast de vaste rubrieken, 
uitgebreid verslag van de LCID. De sprekers 
nogmaals aan het woord. Veel leesplezier.

Marijke van der Ven, eindredacteur
eindredacteur@nvsp.nl
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Wat was het weer een mooie dag!

Dit is voor mij de derde Landelijke Contact- 
en Informatiedag en ik heb enorm genoten: 
van de vele bezoekers, van de sprekers, 
van de film, van de stands, van de Natio-
nale Sjögrenshow, van de lunch, van de 
Reehorst, van de vele gesprekken die ik 
met veel mensen heb gevoerd en zo kan ik 
nog wel even doorgaan. Na zo’n dag weet 
ik waarom ik zo druk ben met de NVSP en 
met mij al die andere vrijwilligers die hun 
steentje hebben bijgedragen.

De enquête die een aantal van de bezoekers 
heeft ingevuld is inmiddels uitgewerkt en we 
krijgen van die bezoekers een dikke 8! Ook 
daar zijn we heel blij mee. Ook zijn er veel 
onderwerpen op papier gezet waar onze 
bezoekers graag iets over horen, dus we 
kunnen weer vooruit. De commissie voor de 
Landelijke Contact- en Informatiedag gaat 
eerst 5 oktober evalueren en dan starten 
we weer met het voorbereiden van het pro-
gramma voor zaterdag 3 oktober 2020.

De première van de film ‘Begrip voor onbe-
grip’ vond plaats in het ochtendprogram-
ma. Lucienne Dekker vertelde hoe de film 
tot stand is gekomen. De vorige Landelijke 

Contact- en Informatiedag werd ze door 
verschillende mensen aangesproken en 
sprak men over onbegrip in verschillende 
situaties. Zij is op het idee gekomen om 
daar een film over te maken. Het afgelopen 
jaar is ze samen met Joyce Koelewijn de 
film gaan voorbereiden. Ik had met een 
van onze leden gesproken. Die gaf aan 
dat haar zoon films maakt en dat het zo 
leuk zou zijn als meer mensen konden zien 
hoe het er aan toe gaat op onze dag. Haar 
zoon zou wel een sfeerimpressie kunnen 
maken. We hebben met elkaar afspraken 
gemaakt en Arnoud (haar zoon) wilde het 
wel doen. En niet alleen een sfeerimpres-
sie, de film over onbegrip wilde hij ook wel 
doen. Er is een sponsor gezocht en gevon-
den en Lucienne heeft samen met Joyce 
haar idee verder uitgewerkt. Er zit veel 
werk en tijd in maar het resultaat mag er 
zijn. Een dezer dagen zal de film op onze 
website te zien zijn. U kunt hem allemaal 
zien en er ook gebruik van maken als u in 
aanraking komt met onbegrip over de  
gevolgen van uw chronische ziekte.

Wat ook ter sprake is gekomen is het vol-
gende: We zijn nog steeds op zoek naar 
bestuursleden. Vorig jaar zijn er drie nieuwe 
bestuursleden bij ons aangeschoven. 

Van de voorzitter
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 Helaas hebben we ook weer 
afscheid moeten nemen van 
twee van hen. Silva Polkerman 
en Moniek van den Wilden-
berg hebben, om verschillende 
redenen het bestuur weer 
verlaten. Op dit moment is 
het bestuur op zoek naar een 
administratiekantoor dat voor 
ons de financiële administratie 
kan gaan uitvoeren. Er worden 
gesprekken gevoerd en ik heb 
er vertrouwen in dat we met 
een van de kantoren tot een 
goede samenwerking zullen 
gaan komen. Dat geeft rust 
en ruimte voor de financiële 
handelingen die moeten wor-
den verricht. We hopen daarbij ook gebruik 
te kunnen maken van de extra subsidie voor 
backoffice van VWS. Blijft wel dat er een 
 financiële man/vrouw in het bestuur moet zijn 
die zich bezighoudt met het financiële beleid, 
met sponsorprojecten, met het interpreteren 
van de cijfers en van onze financiële situatie. 

Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die 
de kar wil trekken voor de jongeren. We  
waren goed op weg, maar door het vertrek 
van Moniek ligt dit weer stil. 

We weten dat onze secretaris volgend jaar 
gaat vertrekken. Dus een nieuwe secretaris 
is hard nodig. Daarbij merken we dat we 
kwetsbaar zijn als er mensen weg gaan, 
dus willen we graag een tweede voorzitter 
en ook een tweede secretaris. Deze vraag 
zal steeds weer terugkomen. Bestuursleden 
worden voor drie jaar benoemd, dus er  
vallen regelmatig open plekken.

Annemiek Heemskerk, voorzitter
voorzitter@nvsp.nl 



Europese ontwikkelingen
In het vorige nummer heeft u meer kunnen 
lezen over wat er zoal gaande is in onze 
Europese Sjögrenwereld. De presentatie van 
Sjögren Europe was daarin het belangrijkste. 
Na de oprichting komt nu het echte werk. 
We hebben elke maand een Skype-overleg. 
In oktober stond dat in het teken van het 
verder vormgeven van de organisatie. Alice 
Grosjean, onze presidente, heeft een han-
dige indeling gemaakt van alle terreinen 
waarin wij actief zouden willen zijn. We gaan 
nu invullen waar we wat willen/kunnen doen. 
We zijn aan het bekijken of we volgend jaar 
een conferentie kunnen organiseren, in eer-
ste instantie vooral voor onszelf. Het uitkris-
talliseren van stappen die genomen moeten 
worden, hoe kunnen we dat doen? Daarvoor 
willen we anderen uitnodigen om ons tijdens 
deze conferentie verder op weg helpen naar 
een organisatie met handen en voeten. 
Met name die handen en voeten zijn belang-
rijk. Welke kant bewegen we op? Dit zult u 
in de loop van de tijd in deze rubriek kunnen 
lezen (bewegen is immers heel belangrijk, 
horen we steeds).

In Europa en zeker in Nederland is men 
naarstig op zoek naar aanknopingspunten 
voor de behandeling van het syndroom van 
Sjögren. Dat doet men door in het labora-
torium o.a. bloed en biopten van de speek-
selklier te onderzoeken op stoffen en cellen 
die kenmerkend zijn voor deze aandoening. 
En dan wordt er bekeken hoe men reageert 
op bepaalde medicatie. Hiervoor worden 
dan vaak bestaande middelen gebruikt of 
een combinatie van twee medicijnen. Er zijn 
bijvoorbeeld aanwijzingen dat als je twee 

Het is een hele uitdaging

De uitdaging zit erin om het zeer uitgebreide landschap van wetenschappelijk onder-
zoek een beetje te kunnen stroomlijnen. Wat willen we doen, wie gaat het doen en wan-
neer, waarom willen we bepaalde dingen doen. Aan welke onderzoeken gaan we onze 
medewerking verlenen? Waar zou er volgens Sjögrenpatiënten onderzoek naar gedaan 
moeten worden? Om een inkijkje te geven in onze overwegingen, schets ik hieronder 
de zaken waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest en wat we in de toekomst 
zouden willen doen.

medicijnen die al in de reumawereld voor-
geschreven worden, in één pil stopt, dat 
verbetering van de ziekte tot gevolg heeft. 
Hier gaat het dan over een onderzoek dat in 
Utrecht gedaan wordt naar een combinatie 
van de middelen Leflunomide en Hydroxy-
chloroquine (Plaquenil®). Uit een trial is 
gebleken dat het werkt. Nu gaat men het in 
groter verband onderzoeken.

De NVSP participeert binnen Europa in drie 
grote onderzoeksprojecten. HarmonicSS (in 
’n Ogenblikje nr. 131 stond een omschrijving 
hiervan), Necessity en Omeract.

Necessity project
Vooraf: algemeen wordt aangenomen dat wan-
neer bij patiënten dezelfde ziekte wordt gediag-
nosticeerd, er ook sprake is van een identieke 
oorzaak van die ziekte. Ze krijgen vaak dezelfde 
behandelingen aangeboden. In de praktijk weten 
we echter dat patiënten niet allemaal op dezelfde 
manier reageren. 
In werkelijkheid kan er bij patiënten bij wie de-
zelfde ziekte wordt vastgesteld, sprake zijn van 
een andere oorzaak van hun ziekte. Het is daarom 
van groot belang om geneesmiddelen of behan-
delingen te proberen en te ontwikkelen die zijn 
toegesneden op een specifieke groep patiënten of 
personen: gestratificeerde of gepersonaliseerde 
 geneeskunde.

Men is binnen Europa bezig om van alle 
reumatische aandoeningen de verschillende 
groepen daarin te onderscheiden en te kij-
ken hoe dat dan uiteindelijk tot een goede 
diagnose en behandeling leidt, gericht op 
de persoon en de klachten die deze patiënt 
heeft. Met de bedoeling dat je in de verschil-
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Wetenschappelijk onderzoek

Door Mascha Oosterbaan



lende stadia van de ziekte, verschillende be-
handelingen met elkaar kunt vergelijken. 
Recent is men daar ook voor Sjögren mee 
gestart. Tijdens de EULAR 2019* in Ma-
drid was hierover een vergadering met 
alle deelnemende partijen: reumatologen, 
onderzoekers en patiënten. Voor het eerst 
was ik daarbij aanwezig als patiëntpartner 
in onderzoek. Bij dit soort projecten wordt 
dan een Patiënten Advies Groep geformeerd 
(PAG) en daar maak ik met zeven mensen uit 
andere Europese landen, deel van uit. Het 
is nog kijken hoe wij goed onze rol kunnen 
pakken. In oktober hebben we hier weer een 
Skype vergadering over.  

Omeract project (Outcome Measures in  
Rheumatology Clinical Trials) 
Hier gaat het om het formuleren van uitkomstma-
ten van onderzoek. Men is recent begonnen om 
daar voor het syndroom van Sjögren naar te kijken. 
Joyce Koelewijn-Tukker zit daar in de PAG. Hier is 
de eerste bijeenkomst tijdens de EULAR 2019 in 
Madrid geweest en het is ook hier nog erg kijken 
hoe zich dit gaat ontwikkelen en wat voor rol de 
patiënten hierbinnen kunnen spelen. 

Nederlandse ontwikkelingen 
Onderzoekers zijn er vaak nog niet aan ge-
wend om nauw samen te werken met pati-
enten. Laatst kwam ik een interessante link 
tegen op de site van ParticipatieKompas: 
Kickstarter voor onderzoekers! Deze biedt 
informatie en advies over patiëntenparticipa-
tie, toegespitst op wetenschappelijk onder-
zoek. De website maakt onderzoekers weg-
wijs en geeft ze handvatten om participatie 
in hun onderzoek vorm te geven. Met dos-
siers over belangrijke en relevante thema’s 
die onderzoekers zelf hebben aangedragen. 
Ik heb dit natuurlijk meteen doorgestuurd 
naar onze expertisecentra en daar is men 
enthousiast over dit initiatief, het kan zeer 
helpend zijn voor onderzoekers. 

We zijn nu rond met ons bezoek aan de 
drie expertisecentra voor het syndroom van 
Sjögren: UMC Groningen, UMC Utrecht en 
ErasmusMC. En hier valt ook nog wel wat 
over te vertellen. Hoe kunnen we de patiën-

tenparticipatie in onderzoek en de klinische 
praktijk vergroten? 
•  UMC Groningen: hier gaan we een vervolg-

afspraak maken over hoe we de betrokken-
heid van Sjögrenpatiënten bij hun weten-
schappelijk onderzoek kunnen vergroten.  

•  UMC Utrecht: hier zijn we met elkaar be-
zig om een panel te gaan vormen met 
Sjögrenpatiënten die in een vaste samen-
stelling een paar keer per jaar bij elkaar 
komen om over de lopende onderzoeken 
te praten, inbreng te hebben in deze on-
derzoeken en te brainstormen over nieuw 
onderzoek. 

•  Erasmus MC: het overleg is gestart. We 
zullen twee keer per jaar bij elkaar komen, 
samen met onderzoekers en reumatolo-
gen. Hopelijk kunnen we daar volgend jaar 
een start mee maken. 

 
Met deze hoopgevende woorden sluit ik af. 
Wij gaan als partners in onderzoek op trai-
ning: rond de 40 Europese patiëntpartners 
in onderzoek komen eind oktober bijeen in 
Praag. Joyce, Marinne Visser en ik daarvoor 
uitgenodigd.
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‘The force of nature’ 
Ik houd van ruimte, stilte en ruige natuur.  
Daarom wilde ik al mijn hele leven naar IJsland.  
Afgelopen zomer was het zover. En het was nóg 
indrukwekkender dan ik me had voorgesteld. 
IJsland heeft veel in me wakker geroepen: 
Ontroering - om de magie en schoonheid van  
de natuur. 
Een heerlijk gevoel van absolute nietigheid - bij 
het zien, voelen en horen van de macht en de 
kracht van onmetelijk hoge watervallen, onafzien-
baar uitgestrekte gletsjers, sissende, huizenhoge 
geisers, schitterende ijsbergen en imposante 
vulkanen. 
Plezier - in het contact met de IJslanders: stoer 
en direct, maar ook vriendelijk, humorvol, en 
vooral zeer relaxed en relativerend. 
 
Wat mijn vakantie ook in me heeft wakker  
geroepen is de socioloog die ik bijna vergeten 
was maar nog steeds ben. Ik herinner me  
colleges over het verband tussen natuur en 
cultuur. En inderdaad, ik geloof dat hoe meer 
mensen in contact staan met de natuur, hoe 
minder stress ze ervaren. 
Dat komt niet alleen door de ruimte en de stilte, 
maar ook doordat ze dagelijks ervaren dat de 
natuur uiteindelijk altijd sterker is dan de mens. 
Dat je niet moet denken haar te kunnen controle-
ren, dat je haar als vriend moet zien en niet als 
vijand, dat je je moet neerleggen bij je nietigheid 
als mens. 
 
Aan de voet van de Katla, de meest gevreesde 
vulkaan van IJsland, ligt het stadje Vik.  
Volgens seismologen kan de Katla elk moment 
uitbarsten. Maar dat kunnen ze pas 40 minuten 
van tevoren signaleren.  
En dus hebben alle inwoners van Vik al jarenlang 
hun koffers klaarstaan. Als de sirenes gaan,  
hebben ze 40 minuten om weg te komen. Ze 
weten niet wanneer het zover zal zijn, alleen dat 
het elk moment kan gebeuren. 
 
“Levert dat geen stress op?”, vraag ik aan onze 
IJslandse gids. Verbaasd kijkt ze me aan. 
“Nee, hoezo? We wonen toch in IJsland? We 
weten niet beter, hier groeien we mee op. Het 
is “the force of nature” daar is niets aan te doen. 

Als “ze” (de Katla dus) besluit uit te barsten, dan 
gaan we gewoon weg. We logeren bij familie 
totdat ze weer rustig is. Dan gaan we terug, en 
komen er uit het hele land mensen om te helpen 
met het opruimen van de as. Dat geeft een fijn 
gevoel. Zo is het altijd gegaan en zo zal het altijd 
blijven gaan.” 
 
Ik zie een film over een vulkaanuitbarsting nabij 
de Westman Islands. Een bewoner wordt staand 
voor zijn brandende huis geïnterviewd:  
“Wat gaat er door u heen?”, vraagt de verslag-
gever. 
Met een stralende, verrukte blik wijst de man 
naar de kolkende rode lava die uit de vulkaan 
stroomt: “Het is prachtig! Kijkt u nou toch 
eens...”
“Ja, maar... uw huis staat in brand.” 
“Dat weet ik, maar er zijn geen doden gevallen. 
Onze huizen bouwen we wel weer op.”
 
Onze gids vult aan: “Toen ik een klein meisje 
was, woonden we midden in de natuur. Als we 
zagen dat er ergens een vulkaanuitbarsting was, 
pakte mijn moeder mij en mijn broer warm in en 
dan reden we er zo snel mogelijk naartoe.  
Om te kijken. Zo’n uitbarsting is een magisch 
schouwspel. En na afloop gingen mijn ouders 
een paar dagen weg, om as te helpen ruimen.”
 
Tja, de een gaat als kind naar de door mensen-
handen gecreëerde Efteling, de ander naar een 
door een natuurgeweld ontstane vulkaanuit-
barsting - en beiden worden betoverd. 
Wie is er beter af? 
Ik durf het niet te zeggen. Maar ik geloof wél dat 
wie dagelijks wordt geconfronteerd met de over-
macht van de natuur, zich niet gauw druk maakt 
om kleinigheden en zich makkelijker neerlegt bij 
het onvermijdelijke. 
Je buigt, je bewondert, je erkent je verlies en je 
begint opnieuw.  
Geen stress, geen angst. Let it be. 
 
Loes Gouweloos 

loesgouweloos@gmail.com 

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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Recept
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* Enquête onder 1,186 tandartsen, maart 2016 – Clinicians Report*, een onafhankelijke, non-profi t stichting van tand-
heelkundige educatie en producttests. Het volledige rapport is in te zien op oracoat.com.

OraCoat

Duurzaam hechtende schijfjes 
met langzame afgifte van xylitol

Langdurige verlichting 
van een droge mond

Zowel overdag als ’s nachts te gebruiken.

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

OraCoatOraCoatOraCoatOraCoat

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

Wij stellen niks 
meer uit!
Terwijl ik op weg ben naar het zuiden des lands (Oerle, naast Eindhoven) prijs ik me 
gelukkig met de keuze voor de trein. Het is prachtig weer en zo glijdt met weinig 
inspanning ons mooie land aan me voorbij. Vooral dat weinig inspannen is welkom na 
een intensieve maar geslaagde landelijke contactdag in Ede. Op die dag werd Moniek 
van den Wildenberg (43) nog genoemd want zij zou in het bestuur de jongeren van de 
vereniging onder haar hoede nemen maar de Sjögren zit haar inzet in de weg en dus 
is er een vacature. Moniek was daardoor bang dat ik het interview zou afzeggen maar 
niets is minder waar. Juist in beeld brengen wat de ziekte je aan beperkingen oplegt 
geeft (h)erkenning van de nare kanten die ons binden en geeft stof tot gesprek. Maar 
voor gespreksstof heeft Moniek die ziekte in het geheel niet nodig, het is een heel 
veelzijdig, vrolijk en muzikaal verhaal wat ze te vertellen heeft waar met gemak het  
hele blad mee gevuld had kunnen worden.

Ik leef zo!

On the road in Dollywood USA 2017 Fo
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maar dan halen ze wel net zo’n hard nekkig 
volkje binnen als dat van het Gallische dorp-
je van Asterix en Obelix, het is maar dat ze 
het weten. Oerle had al stadsrechten voor-
dat Eindhoven bestond, en dat is maar een 
van de feiten die ze graag uitdragen aan de 
bestuurders van die grote stad.
Aan tafel in Gasterij Dorpsgenot komt het 
gesprek bij Moniek zelf, die voor het oog, 
net als velen van ons, helemaal geen zieke 
indruk maakt. Het lopen gaat niet helemaal 
soepel maar dat is dan ook het enige. 

Bij de Landelijke contactdag werd  
verteld dat het je niet meer lukt om in 
het bestuur van de NVSP te zitten, wil  
je daar iets over kwijt?
‘Ik vond het een hartstikke leuke ploeg 
mensen maar de vergaderingen waren best 
vaak lang en daar komt dan het reizen nog 
bovenop. Ik kan gelukkig nog veel dingen 
doen maar het belangrijkste daarbij is dat ik 
mijn eigen tijd moet kunnen indelen en dat 
ik de dingen doe op het moment dat ik daar 
energie voor heb. Dat gaat niet als je met 
een groep mensen moet afspreken.’

Heeft dat ook meegespeeld met het 
uiteindelijk afgekeurd worden voor je 
werk? 
‘Voor een deel wel, volgens de bedrijfsarts 
kon ik geen continuïteit meer bieden, ik was 
wel zelf al minder gaan werken maar dat 
hielp niet genoeg. Dat minder gaan werken 
is iets waar ik nu door het UWV voor op mijn 
kop heb gekregen want daardoor ben ik 
een dief van mijn eigen portemonnee omdat 
je uitkering gebaseerd is op hetgeen je het 
laatst hebt verdiend. Als ik via de bedrijfsarts 
al eerder was doorverwezen voor gedeelte-
lijke afkeuring dan had me dat nu veel geld 
gescheeld. Ik ben niet meer opgeknapt na 
een longontsteking -door de Sjögren- in 
2016 en in 2018 afgekeurd.’

Hoe lang was je toen al patiënt en wat is 
je ziektegeschiedenis in vogelvlucht? 
‘Bij mij is het begonnen zonder de gebruike-
lijke Sjögrenklachten van droge mond of 
ogen, dat is bij mij pas drie jaar terug be-
gonnen, maar ik kreeg in 2006 toen ik 29 
was zeer ernstige vasculitis (red. vaatont-
stekingen) in mijn benen. Voor mijn over-
tuiging is dit begonnen met een infectie door 
een multiresistente ziekenhuisbacterie aan 
mijn voet, ik had daar zalf voor gekregen en 
het wondje ging dicht maar de afweer reactie 
vertaalde zich meteen naar mijn lichaam en 
bingo, vasculitis. Mijn benen moesten in-
gezwachteld worden, ik kon veel moeilijker 
lopen en het was heel moeilijk om deze  
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Als ik eenmaal de bus uitstap in Oerle word 
ik op de oprit van de tuin al hartelijk ont-
voerd, eerst eten is het in Brabant en ik krijg 
op weg naar de dorpsgasterij een rond-
leiding per auto door het dorp. Oerle is voor 
haar inwoners en zeker ook voor Moniek 
niet zomaar een dorp, het is een hechte 
gemeenschap waar mensen nog veel voor 
elkaar overhebben. Als actief lid van de 
dorpsraad van Oerle weet ze precies wat 
er speelt en hoeveel inzet er is van vrijwilli-
gers voor het wel en wee van het dorp. Een 
wooncentrum voor ouderen, de gasterij waar 
we gaan eten en waar mensen met een 
beperking aan het werk zijn, het hoort alle-
maal bij de saamhorigheid en inzet van de 
Oerlenaren. Mogelijk gaat het dorp binnen-
kort samen met gemeente Veldhoven deel 
uitmaken van de buitenwijken van Eindhoven 

Moniek met een van de platenhoezen waar ze de fotografie voor heeft verzorgd.



hevige afweerreactie een beetje onder con-
trole te krijgen. Ook was niet meteen duide-
lijk wat ik nou had. In december van dat jaar 
werd ik doorverwezen naar UMC Maastricht 
en daar waren overduidelijk de antistoffen 
van de Sjögren aantoonbaar. Ik heb uitein-
delijk door medicatie (o.a. cellcept wat ook 
na orgaantransplantatie wordt voorgeschre-
ven) de ziekte redelijk onder controle kunnen 
krijgen, maar de vasculitisklachten zijn altijd 
op de voorgrond gebleven. Gelukkig kon ik 
met mijn HBOV-opleiding ook in de psychi-
atrie gaan werken en dat heb ik nog jaren 
kunnen doen. Ik heb met heel veel plezier 
gewerkt in de psychiatrische zorg aan huis 
voor jongeren. En naast de gezondheidszorg 
werkte ik ook met veel muziekbands want 
ik heb voor ik ziek werd ook een opleiding 
tot fotograaf gevolgd in Apeldoorn, dat werk 
heb ik al eerder af moeten bouwen dan het 
werken in de psychiatrie. De meeste bandjes 
spelen laat in de avond en mijn specialiteit 
was live fotografie.’

Er is in die tijd wel ook iets heel moois 
gebeurd toch? 
En Moniek haar ogen gaan nog meer stralen 
als ze vertelt over Cis haar 5-jarige zoontje. 

��

‘Samen met Henry heb ik me eerst goed 
verdiept in de eventuele erfelijkheid van de 
ziekte maar daarin werden we gerustgesteld. 
Ik mocht de cellcept afbouwen en proberen 
zwanger te worden. Ik ben daarin heel goed 
begeleid door Dr. Spaanderman en de blijd-
schap was natuurlijk enorm dat het lukte. 
Tijdens de zwangerschap ben ik elke twee 
weken naar Maastricht geweest om te kijken 
of alles goed bleef gaan met het hartje van 
de baby en dat was best ingewikkeld want 
Henny en ik wilden per se niet weten wat 
het zou worden!’ Op 23 oktober 2013 werd 
dan de mooiste dag een feit en werd Cis 
geboren, hun gelukkig kerngezonde zoon-
tje. Ze vertelt verder dat ze zich inclusief 
de zwangerschap een jaar lang ontzettend 
goed heeft gevoeld maar dat ze samen het 
bewuste besluit hebben genomen om het bij 
dit ene wonder te laten. De energie die het 
zou kosten om twee kinderen te verzorgen 
en de spanning die al die controles rondom 
de zwangerschap weer zouden kosten komt 
niemand ten goede. Dus nu is Cis het stra-
lende middelpunt van hun gezin en dat is 
goed zo.
Als we de maaltijd verder afronden en we 
richting haar huis vertrekken waarschuwt 
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Ik leef zo!
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Moniek me voor de creatieve chaos die er 
altijd in haar huis heerst. Met een zoon die 
gek is op technisch lego en haar voorliefde 
voor alles maken wat ze maar maken kan 
op de naaimachine is het duidelijk dat er 
genoeg creativiteit aanwezig is aan de Sint 
Jansstraat in Oerle. "Creatieve processen 
wil ik nooit onderbreken dus er liggen bij 
mij misschien net even meer speelgoedjes 
of handwerkspullen dan in andere huis-
houdens…"

En dan komt bij zo’n binnenkomst ook nog 
eens de enorme verrassing dat Moniek niet 
zomaar een leuke enthousiaste vrouw en 
moeder en dynamische fotografe uit Oerle 
is, ze blijkt ook nog eens de allergrootste 
Elvis Presley-fan te zijn die ik ooit heb ont-
moet! Wauw, overal in haar werkkamer 
hangt of staat Elvis, in de woonkamer staat 
een prachtige Wurlitzer Jukebox met single-
tjes van Elvis, ik kijk echt mijn ogen uit….

Hoe, waar en wanneer ben je zo’n Elvis 
fan geworden? 
‘Toen ik een jaar of vier was kregen mijn zus 
en ik van de buren een tv’tje en een pick up. 
Die hadden ze over. Ik koos voor de pick 
up en daar zaten een paar plaatjes bij... van 
Elvis en zo is het gekomen. De eerste single 
die ik zelf kocht was van Elvis en het is nooit 
meer opgehouden. Toen het echt slecht met 
me ging ben ik voor het eerst naar Grace-
land geweest, het landgoed waar hij heeft 
gewoond. En wat andere mensen vinden in 
Lourdes vond ik daar, inspiratie, energie… 
Het is vooral zijn muziek die me raakt, als ik 
aan het werk ben achter de computer of de 
naaimachine dan heb ik AllwaysElvisRadio 
opstaan en dan kan ik het veel langer vol-
houden.’

Ze vertelt dat ze inmiddels vier keer naar 
Graceland is geweest en dat ze de reis-
gids “On the road with Elvis” bijna helemaal 
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gevolgd heeft, de enige bestemming waar 
ze nog niet geweest is, is Hawaii maar dat 
staat op de wensenlijst! De laatste keer naar 
Graceland was voor Moniek heel bijzonder 
want dat was samen met Cis in 2017. De 
foto van haar zoon op het hek bij Graceland 
is voor haar de mooiste van alle foto’s die ze 
ooit heeft gemaakt. Cis zelf kijkt er stralend 
bij. Ook Cis is dol op muziek en dat is niet 
gek als je bedenkt dat hij de liefde ervoor op 
een bijzondere manier meekrijgt.

Het ziek zijn weerhoudt je niet van dit 
soort ondernemingen en jullie doen  
ook veel samen, pas je je manier van 
reizen aan? 
‘Ja dat zeker, we plannen vaak rustdagen 
in, ik ga vaak wel heel vroeg naar bed en we 
geven elkaar ook vrijheid, ik lekker rusten, 
Henry op een mountainbike om zijn energie 
kwijt te raken! Wij stellen samen niets meer 
uit, in 2008 ben ik bijna dood geweest door 

Ik leef zo!

Cis op de stenen muur van Graceland, Amazing Grace voor Moniek en Henry…

een allergische reactie op nieuwe medi-
cijnen, ik heb het net aan gehaald op de  
Intensive Care en toen hebben we dat be-
sluit genomen. Wij vieren alles wat er te  
vieren valt en dat bevalt heel goed, we zijn 
dit jaar al 22 jaar samen.’

Kortom de wilde haren zijn misschien wat 
rustiger geworden en het late nachtwerk 
bij de popmuzikanten heeft plaats gemaakt 
voor foto’s van de intocht van Sinterklaas 
voor de Koers van Oers (het lokale nieuws-
blad) maar als iemand in staat is geweest te 
blijven kijken naar wat er naast de Sjögren 
wel nog kan in het leven dan is het Moniek. 
Om maar bij Elvis te blijven; When things 
go wrong, dont go with them… Dank je wel 
voor de gastvrijheid, ik heb weer veel om 
over na te denken en wat lp’s om af te  
stoffen en weer eens op te zetten.

Nina Müller
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Wilt u ook eens 
uw verhaal 
vertellen voor 
deze rubriek of 
kent u iemand 
die allerlei 
interessants 
heeft te vertellen,
mail dan naar 
info@nvsp.nl
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MEMBRASIN®

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

MEMBRASIN®

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

Droge huid? 

Droge slijmvliezen?

Ons lichaam wordt beschermd door 

de huid en slijmvliezen. Droge 

ogen, huid en slijmvliezen komen 

vaak voor bij mensen met diabetes 

en het syndroom van Sjögren. 

Membrasin met duindoornbes 

helpt bij droge ogen, droge mond 

en droge slijmvliezen en helpt de 

droge huid van binnenuit. 

Meer weten over Membrasin? 

Infolijn 0341 462146 of 

www.membrasin.nl. 

✔ 100% natuurlijke duindoornbesolie

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

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

✔ Membrasin is verkrijgbaar als olie en in capsules.

advertentie
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De organisatie had weer uitgepakt. Het zag 
er feestelijk uit. “Volg de rode (of gele of 
witte) ballonnen” en verdwalen was daarmee 
onmogelijk. Een rode badge voor wie niet op 
de foto wilde, postzegels van de NVSP, een 
tandartsenquête, en een uitgemergelde pop 
die de Vierdaagse nooit gehaald kan heb-
ben. Hij toonde het opgehaalde bedrag tot 
dan toe.

In de grote zaal waren er naast koffie en 
koek ook verschillend stands te vinden. Zij 
boden producten voor verlichting van droge 
ogen en een droge mond. Maar de meeste 
mensen hadden er een behoorlijke reis op 
zitten en zaten lekker even tot rust te ko-
men. De dag was nog lang.

Landelijke Contact- en 
Informatiedag
Op 5 oktober trokken maar liefst 400 mensen richting de ReeHorst in Ede. Wat 
een drukte al bij binnenkomst. Enthousiaste begroetingen en wuivende handen: 
Joehoe, hier ben ik! Je zag ook mensen die niet direct bekenden vonden maar 
die stonden wel vooraan bij de koffie. 

In de grote zaal nam de voorzitter van de 
vereniging, Annemiek Heemskerk, het 
woord. Ze heette iedereen van harte wel-
kom. Ze besprak wat ins en outs en bracht 
de behoefte aan vrijwilligers naar voren. Wie 
wordt de nieuwe penningmeester? Wie kan 
een bestuursfunctie invullen? Wie gaat voor 
de jongeren aan de slag? Geïnteresseerden 
kunnen zich melden!

Na de opening volgde de lezing van prof. 
dr. Bootsma van het Expertisecentrum Gro-
ningen over de ASAPIII-Studie. Dr. Bootsma 
is wereldwijd de expert op het gebied van 
Sjögren. Zij sprak over erfelijkheid en omge-
vingsfactoren, over de immuunreactie tegen 
het eigen lichaam en de eerste symptomen 

LCID
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van ontstekingen in speeksel- en traanklie-
ren. We zagen de mogelijkheden bij een 
echo van de speekselklier waarvoor een 
scoringssysteem in ontwikkeling is. Sjögren 
is een ziekte met veel uitingen. Over de ont-
staanswijze is nog niet veel bekend.

Toen veranderde de theaterzaal in een bios-
coopzaal. We zagen de première van een 
film van Lucienne Dekker en Joyce Koele-
wijn-Tukker waarin zij “Begrip voor onbegrip” 
voor het voetlicht bracht. De titel: “Onbegrip 
bij het syndroom van Sjögren”. Een film met 
interviews met mensen die vertellen in welke 
mate Sjögren hun leven beheerst. We zagen 
Henk, Marie-Anne, Gemma en Rianne. Elk 
met hun eigen verhaal.
Dr. Blokland benadrukte het belang van het 
bespreekbaar maken van de gevoelens en 
dr. Kruize benoemde dat iedereen op zijn 
eigen manier omgaat met onbegrip en ver-
bittering. Contact is belangrijk. Het heeft 
effect op welbevinden en op het gebruik van 
medicijnen.
Bloemen voor iedereen!

Daarna volgden er drie workshopsrondes. 
De ene workshop was de andere niet. Bij de 

ene moest je in beweging komen en werd er 
flink gelachen, bij de andere werd je direct 
in een groepje aan het werk gezet en bij de 
volgende kon je stilletjes luisteren naar de 
bevindingen van een arts.
Vooraf had iedereen een keuze kunnen 
maken uit tien verschillende workshops en 
overal was voldoende animo.
Duidelijk werd ook dat er behoefte is aan 
mensen die mee willen werken aan medicijn-
onderzoeken. U kunt zich ervoor opgeven.

Tussen de workshops door was er een 
uitstekend verzorgde lunch en na de work-
shops kon iedereen over de onderwerpen in 
de workshops vragen stellen bij de statafel-
ronde.
We hoorden van Mascha Oosterbaan hoe 
ver het staat met Sjögren Europe. Er wordt 
flink aan de weg getimmerd. 

Het laatste woord aan twee bijzonder glit-
terende mannen van Onderwater Producties 
die een leuke show brachten. Compleet met 
de grote Sjögren Quiz. Iedereen kon mee-
doen en de winnares deelde in de finale van 
de voorstelling.

Na bedankjes aan iedereen was het publiek 
toe aan, zoals dat heet, een hapje en een 
drankje. Je kon je tong verbranden aan een 
bitterbal maar dat kon dan weer direct ge-
blust worden met een glaasje van het een of 
ander.
Afscheid! “Tot volgend jaar”, “We bellen”.

Voor alle vrijwilligers volgde er nog een extra 
samenzijn. We denken alweer aan de vol-
gende LCID.
Veel dank aan alle mensen die zich ingezet 
hebben om deze dag vlekkeloos te laten 
verlopen.
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Workshops 

Impressie workshops  
geneesmiddelenonderzoek  
en patiëntenparticipatie
Anneline Hinrichs, arts-onderzoeker, Sofie 
Blokland, arts in opleiding tot reumato-
loog en Aike A. Kruize, reumatoloog. 
We blikken terug op drie levendige work-
shops met inspirerend gesprekken over 
wensen van en mogelijkheden voor pati-
enten om een bijdrage te leveren aan ge-
neesmiddelenonderzoek. De workshops 
zijn ingeleid door Anneline Hinrichs.
 
Zij stelt dat er veel nationale en internatio-
nale initiatieven zijn op dit gebied, waarbij 
de NVSP actieve bijdragen levert aan Sjö-
gren Europe en aan Sjögren-patiëntenpa-
nels in UMCG, Erasmus MC en UMCU.  
Binnen onze organisatie, het UMCU, 
wordt dit vorm gegeven door het pro-
gramma ‘Samen voor de patiënt’ (SVP), 
ook onze afdeling Reumatologie & Klini-
sche immunologie probeert actief bij te 
dragen aan de ontwikkeling van patiën-
tenparticipatie, bijvoorbeeld met eerder-
genoemde Sjögrenpatiënten-panel. 
  
Aan de hand van een ‘participatie matrix’ 
schetst Anneline de mogelijkheden voor 
een patiënt om een bijdrage te leveren 
aan de drie fasen van ieder geneesmid-
delenonderzoek: de voorbereiding, de 
uitvoering en de implementatie, dit laatste 
is het in de praktijk brengen van de re-
sultaten van het onderzoek. Een patiënt 
kan fungeren als toehoorder, hij of zij kan 
ook meedenken, waarbij zij gevraagd 
wordt haar mening te geven. Een patiënt 
kan adviseur zijn, waarbij zij gevraagd 
en ongevraagd advies kan geven. Ook is 
het mogelijk als partner gelijkwaardig aan 
de onderzoekers mee te werken, en is 
het denkbaar dat een patiënt of een or-
ganisatie als de NVSP initiatief neemt tot 
onderzoek. 

Na deze introductie werd aan de hand 
van een drietal stellingen per tafel, per 

workshop waren er drie tafels, de ene tafel 
over voorbereiding, de tweede over uitvoe-
ring en de derde over implementatie van 
onderzoek, met elkaar gesproken. Aan ie-
dere tafel namen 6-9 mensen deel aan het 
gesprek, er is 10-15 minuten met  
elkaar gesproken, waarna een centrale  
terugkoppeling en samenvatting door  
Anneline. In totaal hebben er geschat 75 
mensen aan de workshops deelgenomen.





Workshops

Impressie van de reacties op drie  
stellingen over de voorbereiding van  
geneesmiddelenonderzoek: 
"Ik denk onvoldoende kennis te hebben om 
een bijdrage te leveren". 
"Ik denk graag mee, omdat het over mij 
gaat". 
"Als het gaat om mijn bezoek aan een  
bijeenkomst met informatie over lopend  
medicijnonderzoek hangt het af van de  
bereikbaarheid of ik kom". 
"Als ik op facebook positieve reacties lees 
over het effect van een geneesmiddel dat 
nu in lopend onderzoek wordt bestudeerd 
wil ik dat middel het liefst gelijk ook kunnen 
gebruiken". 
"Ik wil alleen informatie over onderzoek, als 
ik er zeker van kan zijn dat ik niet ongemerkt 
(en tegen mijn wil) proefpersoon word".

"Zorg dat helder is wat mijn kosten zijn, 
welke onkosten worden vergoed".  
"Gezien mijn leeftijd zou mijn eventuele deel-
name worden bevorderd als wordt uitge-
legd dat de komende generaties (wel) baat 
zouden kunnen hebben bij het voorgestelde 
onderzoek".  
"Goede en helder informatie, waarin ook 
de context waarbinnen het onderzoek valt, 
waarom dit geneesmiddel, waarom nu dit 
onderzoek, is essentieel".
"Geef aan wat de winst van het geneesmid-
del in het dagelijks leven zal zijn". 
"Onze tips voor het werven van patiënten 
zijn: zoek het op social media, op de site 
van de NVSP, op (het besloten deel van) 
facebook, maak de tekst samen met de 
NVSP, maak de doelgroep helder. Meld het 
onderzoek ook aan Reuma Nederland".
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"Tip: maak de uitnodiging tot deelname aan 
onderzoek persoonlijk".  

Impressie van de  reacties op drie stel-
lingen over de uitvoering van genees-
middelenonderzoek: 
"Onderzoek moet een gezicht hebben, de 
persoon van de onderzoeker doet ertoe".
"Als ik meedoe aan onderzoek wil ik er zeker 
van zijn dat ik op de hoogte word gebracht 
van de resultaten, ook als die negatief zijn".
"Ik wil niet het gevoel hebben dat ik gebruikt 
word voor promotieonderzoek".   
"Het frustreert me dat ik het medicijn dat nu 
wordt uitgetest, niet door kan gebruiken als 
ik er wel  goed op reageer". 
"Transparantie is van groot belang; ook tus-
sentijds terugkoppeling bij langer lopend 
onderzoek wordt geadviseerd". 

Impressie van de reacties op drie stel-
lingen over de implementatie van ge-
neesmiddelenonderzoek: 
"Terugkoppeling is altijd belangrijk".
"Als je iets geeft (door deel te nemen) wil je 
ook iets terug".
"Ook als de resultaten van een geneesmid-
delenonderzoek negatief zijn, wil je weten 
hoe het nu verder gaat". 

��

'n Ogenblikje • nr 132          21



              22          'n Ogenblikje • nr 132          

Workshops

"Laat een patiënt c.q. panel c.q. NVSP meele-
zen als het om de presentatie van onderzoek 
gaat: het moet zeker in Jip en Janneke taal". 
"Patiënten willen helpen een wetenschap-
pelijk artikel te vertalen naar een leesbaar 
verhaal voor ’n Ogenblikje".
"Ook in de implementatiefase van onderzoek 
is de zichtbaarheid van de onderzoeker heel 
belangrijk". 

Samenvattend maakt het patiëntpers-
pectief medisch onderzoek relevant. Dit 
perspectief kan door niemand anders dan 
patiënten worden gegeven. De samenwer-
king tussen patiënten en onderzoekers, in 
iedere fase van onderzoek, leidt ongetwij-
feld tot beter onderzoek, met als gevolg 
nieuwe inzichten met uiteindelijk meer 
waarde voor patiënten.  

��
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Nou ben ik sinds ik ziek ben veel van de 
techniek gaan houden maar ik heb eigen-
lijk totaal niets met sociale media behalve 
WhatsAppen dan.
Na overleg werd er besloten dat ik wel een 
stukje met mijn vraag kon schrijven.

Nou daar komt dat eindelijk het stukje waar 
het over gaat:
Ongeveer drieënhalf jaar geleden kreeg ik 
moeite met slikken, niet te omschrijven, niet 
meer kunnen eten maar zelfs drinken was 
lastig. Ondertussen weet ik dat het mijn 
slokdarm is en het niet goed kunnen slikken 
eigenlijk lucht is die daar blijft hangen.
Ik had zes kilo verloren, woog nog eenenvijf-
tig kilogram.  

De klachten breiden zich verder uit naar m’n 
maag, so wie so altijd al last van maag en 
darmen gehad maar ik ben nu dus altijd mis-
selijk, lust bijna niets meer, altijd pijn in m’n 
buik en nooit normale stoelgang.
Een maand geleden heb ik weer eens twee 
onderzoeken van de maag gehad en ik 
kwam voor de uitslag bij de MDL-arts.
Ik heb een vertraagde maaglediging, kwam 
uit het ene onderzoek maar: eindelijk wist hij 
het: Het is Sjögren, ik heb me ingelezen zei 
hij en het klopt precies, klaar, niets aan te 
doen.
Dit was mijn laatste afspraak.
Nu dus inderdaad is er iemand die dit  
herkent?
Is er iemand die er een behandeling voor 
weet of heeft gehad?

In verband met de AVG kan er niet recht-
streeks met mij contact worden opgenomen, 
maar stuur een mailtje naar info@nvsp.nl, 
dan wordt dit naar mij doorgestuurd.

Ik ben benieuwd!

Groetjes,
Ineke

Herkennen jullie dat?
Je komt bij de huisarts of de specialist 
(waarvan ik er ondertussen echt heel wat 
van heb) en ze weten het niet meer.
Opeens krijg ik van meerdere specialisten en 
ook regelmatig van de huisarts het antwoord 
het is Sjögren. Gelukkig heb ik sinds kort 
een nieuwe huisarts!
    
Laat ik me even voorstellen:
Ik ben Ineke, negenenvijftig jaar oud, woon 
alweer eenentwintig jaar samen met mijn 
vriendin en we hebben drie kinderen met 
aanhang en vier kleinkinderen.

In 2000 kreeg ik de diagnose Interstitiële 
Cystitis, waardoor een paar jaar later mijn 
blaas is verwijderd en ik een stoma heb 
waarmee ik meestal alleen maar blij ben, 
omdat veertig keer per dag naar het toilet 
moeten en altijd pijn hebben veel erger is.
Ik werd direct doorgestuurd naar dr. J.P.  
van de Merwe in Rotterdam waar ook het 
syndroom van Sjögren werd vastgesteld.
De afgelopen jaren heb ik steeds meer  
artsen gezien, veel ziekenhuisbezoeken 
moeten afleggen en ik kreeg meerdere  
diagnoses. 
Ook werd er bij toeval nogal het een en  
ander gevonden zoals onder andere drie  
jaar geleden longkanker, gelukkig het was 
nog heel klein en goed te behandelen.
Ondertussen moet ik bijna mijn hele gebit 
laten vervangen door implantaten, kronen 
en bruggen, wat ik in verband met Sjögren 
allemaal vergoed krijg van de zorgverzeke-
raar. (Dit geldt in bepaalde gevallen, red.) Dit 
wilde ik toch even als tip meegeven voor wie 
het nog niet wist.
Zo kan ik nog wel een paar bladzijden door 
gaan maar dat is niet de bedoeling.

Ik vroeg aan de redactie; ‘kan ik een vraag 
stellen in het ’n Ogenblikje?’, waarop ik het 
antwoord kreeg “Iedereen doet dat tegen-
woordig eigenlijk op Facebook.”

Het is Sjögren.

Even voorstellen

��
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Ingezonden brief

Geachte redactie,

In nummer 131 van ‘n Ogenblikje wordt door een bi-
ologische tandarts gesuggereerd dat Sjögrenpatiënten 
geen tandpasta met fluoride moeten gebruiken. Dit is een 
bijzonder onverstandig advies. Door poetsen met een 
fluoridetandpasta wordt namelijk fluoride ingebouwd in 
het tandglazuur, waardoor het glazuur beter beschermd 
is tegen de zuuraanvallen, die bij cariës (gaatjes) en tan-
derosie de oorzaak zijn van de aantasting van tanden en 
kiezen. Dit effect is in betrouwbare wetenschappelijke 
studies aangetoond en bevestigd. Bovendien is het alleen 
poetsen met tandpasta vaak onvoldoende en zijn aanvul-
lende maatregelen nodig zoals het dagelijks spoelen met 
een fluoride mondspoeling of het wekelijks tot dagelijks 
aanbrengen van een neutrale natriumfluoride gel op de 
tanden en kiezen met behulp van een fluoride kap. 
Bij Sjögrenpatiënten is namelijk de natuurlijke bescherm-
ing van tanden en kiezen door speeksel afgenomen. Hier-
door hebben Sjögrenpatiënten een sterk verhoogd risico 
op het ontstaan van cariës en tanderosie. Poetsen met 
een tandpasta met fluoride, als de mond droger wordt 
gecombineerd met een fluoride mondspoeling of neutrale 
fluoride gel, is voor Sjögrenpatiënten van groot belang 
om tanden en kiezen zo lang mogelijk te behouden.

Daarnaast wordt in dit artikel geadviseerd om geen tita-
nium implantaten te gebruiken vanwege negatieve lange 
termijneffecten. Ook dit is niet in overeenstemming met 
de wetenschappelijke literatuur, waarbij titanium inplan-
taten hoge succespercentages en lang in kaak aanwezig 
blijven (survival rate) aangezien ze zeer goed met bot 
integreren. Dit is ook in patiënten met het syndroom van 
Sjögren aangetoond. 
Ook wordt er aangegeven dat ACTA ELS composieten 
adviseert. Dit klopt niet met de werkelijkheid. Op ACTA 
wordt voor de kiezen Clearfil AP-X gebruikt. Deze 
composiet bevat weliswaar monomeren, maar heeft 
daar naast andere eigenschappen (zoals sterkte en 
eigenschappen) waardoor Clearfil AP-X als superieur 
kan worden beschouwd. Dat is de reden dat juist dit 
composiet op ACTA wordt gebruikt. 
  

Dr. Henk Brand, drs. Zainab Assy (ACTA, Amsterdam)
Dr. Casper Bots (Speekselcentrum, Bunschoten)
Dr. Derk Jan Jager (Amsterdam UMC, Amsterdam en  
de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, Amsterdam)
Prof. dr. Arjan Vissink (UMCG, Groningen)

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



'n Ogenblikje • nr 132          25

Kersttradities

Het is bijna kerst en ik heb hele-
maal geen zin in die grote groene 
van de zolder. Elk jaar staat hij 
in dezelfde hoek van de kamer, 
maar dat wil niet zeggen dat het 
zo hoort of nu weer zo moet. Mijn 
besluit staat vast, die joekel blijft 
op de zolder.

Bij de kringloop koop ik een blank 
houten boompje van veertig centi-
meter. Gekleurde draadjes, lintjes 
en lampjes erin. Bovenop een 
doorzichtig sterretje en als laatste 
het pronkstuk, een wit vredesduif-
je. Ik word er helemaal blij van. Op 
het tafeltje van mijn oma staat hij 
mooi te zijn, maar de allermooiste 
boom staat met kerst in het bos.  

Buiten ligt sneeuw dat helpt bij 
het kerstgevoel, binnen wordt ge-
werkt aan een warme kerstsfeer. 
Het boekje van de zondagsschool 
ligt net als alle andere jaren open-
geslagen op Midden in de winter-
nacht. Het houten kerststalletje, 
gekocht in het jaar dat mijn vader 
overleed, haal ik ook weer uit de 
doos met kerstspullen. 

Een grote donkerbruine krans 
versier ik met lichtjes, groen en 
kleine zilveren kerstballen. Lintje 
erdoor, knoop erin, maar die haal 
ik er gelijk weer uit. Het leven is 
soms al ingewikkeld genoeg. Het 
lint sla ik een paar keer dubbel en 
zet het dan vast met kleine was-
knijpertjes. De kerstkaarten liggen 
klaar, dit jaar met een ‘flower of 
life’ erop, symbool voor verbon-
denheid.

Op de radio komt Christmas Time 
van Brian Adams deze dagen 
regelmatig voorbij. Tijden en men-
sen veranderen maar de kerstge-
dachte, vrede op aarde en in de 
mensen een welbehagen is we-
reldwijd door de jaren heen steeds 
dezelfde gebleven. The world 
would be a better place if we can 
keep the spirit more than one day 
in the year. 

Onze kerstboom is inmiddels toch 
van zolder gehaald, we hebben er 
andere mensen blij mee gemaakt. 

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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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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drogeogen.nl

/ herken drogen ogen

/ hulp vinden

/ test zelf

/ website informatie

Een aantal kenmerken van droge ogen zijn:

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

uitgespoeld kan worden.

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

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

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

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

Vind de volgende informatie op de site:

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

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

middelvrije kunsttranen bij 
chronisch gebruik.
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Wat is het Raynaud-fenomeen en hoe ga ik 
ermee om? 

Bij het fenomeen van Raynaud stroomt er 
niet altijd genoeg bloed naar één of meer 
vingers of tenen. Dit komt doordat de kleine 
slagaders sterk samentrekken, bijvoorbeeld 
bij kou of stress. Tijdens een aanval van 
Raynaud verkleuren de vingers en tenen. Ze 
worden eerst bleek en soms blauw. De vin-
gers of tenen kunnen dan koud, verdoofd en 
pijnlijk aanvoelen. Als er weer genoeg bloed 
stroomt naar de vingers en/of tenen, worden 
ze rood. Na een tijdje krijgen ze hun normale 
kleur terug.  
Het Raynaud-fenomeen komt veel voor, 
soms is het Raynaud-fenomeen onderdeel 
van een auto-immuunziekte, zoals het syn-
droom van Sjögren. Mensen die in toene-

mende mate last hebben van het Raynaud-
fenomeen, en andere klachten hebben 
zoals gezwollen vingers, wondjes aan de 
vingertoppen, zuurbranden, droge mond 
en/of ogen of gewrichtsklachten, hebben 
meer kans op een onderliggende auto-
immuunziekte. Omdat mensen met auto-
immuunziekte vaak lang zoeken naar de 
juiste diagnose en het Raynaud-fenomeen 
vaak een eerste symptoom is, heeft de afde-
ling reumatologie & klinische immunologie in 
het UMC Utrecht een speciale poli ingericht 
waar mensen met Raynaud terecht kunnen.  
Bescherming van de handen en voeten te-
gen kou en stoppen met roken kan aanvallen 
van Raynaud voorkomen. Verder zijn er me-
dicijnen die de bloedvaten verwijden.  

Julia Spierings 

Blauw    rood: 
vingers in nood! 

-wit-
Workshop
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Fotowedstrijd

En we vervolgen onze 
fotowedstrijd met als prijs, 
meteen gedrukt in een 
formidabel blad. 

De opdracht voor de 
volgende keer: 
stuur een foto in van u en 
uw huisdier. Ook foto’s met 
kippen, ratten, slangen en 
goudvissen zijn welkom. 
Eén voorwaarde… de liefde 
voor uw huisdier moet wel 
uit de foto blijken.

Stuur maximaal drie foto’s 
naar eindredacteur@nvsp.nl en 
geniet straks van uw gedrukte 
exemplaar.

Debby Teuling

Hallo!!
Hierbij een foto van 
mij en mijn hobby. Ik 
speel in een samba- en 
percussieband genaamd 
Tempestade uit Den 
Bosch. Ik ben de rechter 
dame op de foto (zonder 
hoed). Het instrument 
dat ik bespeel is een 
agogo.
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Annemarie de Nobel-
van der Vlist

Na jaren door ziekte en 
vele operaties een beetje 
van de buitenwereld af-
gesloten te zijn geweest, 
ging dit jaar de deur 
weer een beetje open  
en straal ik bij mijn grote 
hobby: Ajax in de Johan 
Cruyff Arena! 

Sonja Tienstra

Deze foto heeft mijn 
kleindochter ge-
maakt aan de kust 
van Los Angeles in 
Amerika. Het gaat 
dus eigenlijk om háár 
hobby.
 
Ik vind de foto heel 
bijzonder. Lijkt een 
groot ijsblok dat los 
zweeft. 
 



Paspoort
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We vroegen u om foto’s van 
uw hobby. We ontvingen een 
mail van José Scholten met 
de vraag of ze ook een recen-
sie op mocht sturen in plaats 
van een foto. Schrijven is haar 
hobby maar het is lastig om 
daar een foto van te maken 
natuurlijk.
We zijn heel blij met haar bij-
drage, vooral omdat het boek 
van Hanna Bervoets nu promi-
nent in het nieuws is.

Ik las Welkom in het rijk der zieken van 
Hanna Bervoets. In het programma M 
vertelde de schrijfster dat ze al lange tijd 
wilde schrijven over chronisch ziek zijn 
en wat dat met een mens doet. Ze zocht 
naar een geschikte manier om erover 
te schrijven. Door Susan Sontag kwam 
ze op een idee. Sontag schrijft in Illness 
as Metaphor: "Wij zijn zowel burger van 
het rijk der gezonden als van het rijk der 
zieken. Hoewel we bij voorkeur alleen 
van het goede paspoort gebruikmaken, 
komt iedereen vroeg of laat gedwongen 
in dat andere rijk terecht, al is het maar 
tijdelijk." 

Omdat ik mijn goede paspoort al vele 
tientallen jaren kwijt ben en geen ver-
blijfsvergunning meer krijg voor het rijk 
der gezonden, was ik erg benieuwd 
naar Bervoets roman. Mijn start was 

moeizaam. Na zo’n twintig bladzijden legde 
ik het boek weg. Het kwam, om het in hulp-
verleningsjargon te zeggen, te erg binnen. 
Na een paar dagen riep ik mezelf tot de 
orde en vanaf dat moment las ik door. Het 
verhaal van hoofdpersoon Clay, die aan het 
Q-koortsvermoeidheidssyndroom lijdt, vind 
ik heel herkenbaar, ook al lijd ik zelf aan een 
ander syndroom. De gevoelens van Clay, 
zijn zoektocht naar een diagnose, naar hulp, 
naar erkenning... ik ken het allemaal. 

Hanna Bervoets schrijft invoelend en realis-
tisch over chronisch ziek zijn. Dat ze zelf een 
chronische aandoening heeft, zal geholpen 
hebben. De structuur van het verhaal is ver-
rassend. Afwisselend lees je een realistisch 
hoofdstuk en een dat bijna surrealistisch 
is. De realistische delen zijn in de jij-vorm 
geschreven, naar mijn idee omdat Clay 
zijn ziekte nog niet heeft geaccepteerd en 
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daardoor met afstand over zichzelf en zijn 
lichaam praat. De andere hoofdstukken zijn 
niet zodanig surrealistisch dat je ze niet vat. 
Sterker nog... ík vatte ze meer dan goed: dat 
Clay door een raar land reist terwijl hij zijn 
lichaam achter zich aan sleept, lijkt vreemd, 
maar voor mij was het heel herkenbaar. Zelf 
heb ik ook regelmatig het idee dat ik mijn lijf 
als ballast met me meesjouw. Ik weet al een 
tijdje dat er niets anders opzit dan te accep-
teren dat de ene dag of week beroerder is 
dan de andere en dat ik het daarmee moet 
doen. Zo werkt dat nu eenmaal in het Rijk 
der Zieken. De fascinerende tocht die Clay in 
dat rijk onder leiding van gids Susan maakt, 
is een tocht naar deze acceptatie.  
Ik ben Hanna Bervoets dankbaar voor dit 
boek. Zoals een personage in de roman 
zegt: er zijn veel verhalen, films en boeken 
gemaakt over progressieve ziekten: iemand 
gaat dood of geneest na veel lijden, maar 

er zijn nul films en romans over chronische 
aandoeningen, over ziekten die nooit over-
gaan en waarvan je niet geneest. Misschien 
is het getal nul overdreven, maar feit is dat 
ik niet eerder een roman las die zo goed laat 
zien wat het betekent om chronisch ziek te 
zijn. En dat zonder tranentrekkerig te wor-
den. Ik vond het boek troostend en denk dat 
meer mensen met een ziek lijf dat zullen vin-
den. Het lijkt me tevens heel leerzaam voor 
naasten, vrienden en bekenden van mensen 
die net als ik hun goede paspoort kwijt zijn 
en daardoor in een minder aangenaam land 
moeten leven. 

Bekijk via deze link een bijdrage van Hanna 
Bervoets aan RondReuma 2019:
https://reumanederland.nl/rondreumalive/
terugkijken/

José Scholten
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VrijwilligersdagMarathon

Wat is voor jou de aanleiding om dit te  
ondernemen? 
Ik zoek graag mijn grenzen op, ben erg 
ambitieus en wil graag het beste uit mijzelf 
halen. Een grote droom van mij was dan ook 
om ooit een marathon te rennen. 

Daarom ben ik een jaar geleden wat actiever 
gaan hardlopen en heb ik toen een aantal 
keer een halve marathon gelopen. Helaas 
kreeg ik last van mijn knie en kon ik niet 
doortrainen. Nadat ik vervolgens samen 
met mijn vriendin Annelotte ben gaan reizen 
door Australië en Nieuw-Zeeland wilde ik het 
toch opnieuw proberen. Door het rustiger op 
te bouwen gingen de trainingen erg goed. 
Toen heb ik dus ook besloten om me in te 
schrijven voor de marathon van Amsterdam. 

Mijn moeder heeft in ernstige mate het 
syndroom van Sjögren. Vanaf de zijlijn 
heb ik dan ook meegemaakt wat voor 
een verwoestende werking deze ziekte op 
haar heeft. Helaas kan ik hier niets aan 
veranderen en heb ik alleen toe kunnen 
kijken. Door geld op te halen voor de 
vereniging van Sjögrenpatiënten heb ik 
nu wel wat terug kunnen doen voor mijn 
moeder en anderen die met deze ziekte te 
kampen hebben. Dat is dan ook de reden 
dat ik mijn ultieme droom om een marathon 
te lopen, heb gekoppeld aan een doel dat 
voor mij persoonlijk veel betekent.

En hoe kom je er dan bij om er een hele 
challenge van te maken? 
Ik vind het belangrijk dat er meer onder-
zoek gedaan gaat worden naar het 
syndroom van Sjögren. Wanneer mijn 
moeder veel problemen heeft en nieuwe 
symptomen krijgt, kan het ziekenhuis vaak 
weinig voor haar betekenen. De ziekte is 

Ook lopen voor de 
vereniging maar dan hard!
Chris van der Fluit legt het uit.

zo complex waardoor het moeilijk te 
behandelen is en ik merk dat er nog zo 
veel onduidelijk over is. Hoe komt het 
dat mensen deze ziekte krijgen? Hoe is 
het te behandelen? Is de ziekte erfelijk 
of niet? Dit zijn allemaal vragen die 
onbeantwoord blijven. Met deze actie 
hoop ik dat de ziekte meer bekendheid 
krijgt en ik hoop dat het geld gebruikt 
wordt om waardevol onderzoek te doen 
dat een oplossing voor het syndroom 
van Sjögren biedt. 

Ken je de vereniging? 
Ik kende de vereniging vooraf nog niet. 
Mijn moeder wel vanuit het UMC Utrecht. 

Hoeveel hoop je op te halen? 
Vooraf hoopte ik € 500,00 op te halen. 
Dat het opgelopen is tot  € 2.500,00 
had ik nooit durven dromen en ben ik 
ontzettend dankbaar voor. 

Chris van der Fluit
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Deelnemers gezocht 
voor onderzoek 
mondspray tegen 
monddroogte

Om de klachten van een droge mond, in 
medische termen xerostomia genoemd, 
te verminderen, is een nieuw product in 
ontwikkeling. Om te testen hoe effectief 
dit product is, zijn wij op zoek naar 
proefpersonen. 

Het gaat om een mondspray die 14 dagen 
wordt gebruikt. Daarnaast wordt 14 dagen 
een spray zonder het actieve ingrediënt  
gebruikt.

Hiervoor zijn wij op zoek naar:
• patiënten met het syndroom van Sjögren;
• met klachten van een droge mond;
•  zowel mannen als vrouwen, tussen de  

18 en 80 jaar;

Locatie:
Het onderzoek zal worden uitgevoerd op 
het Academisch Centrum Tandheelkunde 
te Amsterdam (ACTA).

Planning: 
Als u meedoet, duurt dat ongeveer 6 
weken voor u. In deze 6 weken bezoekt u 
ACTA in totaal 4 keer. Eén bezoek duurt 
ongeveer 30 minuten. Er wordt van u 
verwacht dat u gedurende twee periodes 
van twee weken beide testproducten 
gebruikt. De ene periode van twee weken 
betreft dit de mondspray zelf, de andere 

periode van twee weken een mondspray 
zonder werkzame bestanddelen (placebo). 
Aan het begin en aan het einde van een 
periode onderzoek bezoekt u ACTA. 
Tijdens deze vier bezoeken worden 
enkele vragenlijsten ingevuld en wordt uw 
speekselsecretie gemeten. Deze bezoeken 
duren maximaal 30 minuten. Ook vragen 
we u één maal thuis enkele vragenlijsten in 
te vullen.

Vergoeding: 
Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt 
u een bruto-vergoeding van € 100,- Dit is 
exclusief reiskosten. Reiskosten worden 
vergoed op basis van openbaar vervoer. 
Indien u met eigen vervoer komt, ontvangt 
u € 0,19 per km voor elke reis. Daarnaast 
zullen parkeerkosten worden vergoed.

Interesse?
Neem contact met ons op via 
novospray@acta.nl Geef in een mail uw 
naam, woonplaats en telefoonnummer aan. 
U zult dan zo spoedig mogelijk worden 
teruggebeld voor een afspraak.

Er is bij veel artsen en farmaceuten 
behoefte aan mensen die mee willen 
werken aan onderzoek. U helpt er niet 
alleen uzelf mee maar ook talloze anderen 
als u uw steentje bijdraagt.

Deelnemers gezocht!

��
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Puzzel

WOORDZOEKER LICHT

Onderstaande woorden kunt u terugvinden in de tabel. Dit kan zijn horizontaal, verticaal of 
diagonaal. Woorden kunnen zowel in de leesrichting als tegenovergesteld geplaatst zijn. De 
overgebleven letters vertellen u hoe wij het thuis gezellig maken tijdens donkere dagen. 

S T O M P K A A R S R A A L E D N A K

R H A S R A A K R E N I D G M R G N W

A C R P M A L K A Z E T D L S IJ N A A

A I M F M E L I C H T B R O N F I C T

K L A E W A R M T E R N U E S K R H T

R E T H C U L N O O R K I I R A E T W

O I U V H A A R D A A E P L A A M L A

L T U S T A N D A A R D K A A R E I X

I A R R U U V T R A V L A M K S H C I

E G O L I E N S A G P R A P R L C H N

L I L P M A L G N A H S R I U O S T E

A V E R L I C H T I N G S P E N D E L

M A C S C H E M E R L A M P G T H P I

P N T H P M A L D A A R D L O O K M C

I N T H C I L F A R G L I C H T G A H

L A M P E N K A P T O P S P M A L L T

 

ARMATUUR   KOOLDRAADLAMP  SCHEMERLAMP
DINERKAARS   KROONLUCHTER  SPAARLAMP
DRUIPKAARS   LAMP    SPOT
DRIJFKAARS   LAMPENKAP   STANDAARD
GAS    LANTAARN   STOMPKAARS
GEURKAARS   LICHT    TLLAMP
GLOEILAMP   LICHTBRON   VERLICHTINGSPENDEL
GRAFLICHT   LONT    VLAM
HAARD   NACHTLICHT   VUUR
HANGLAMP   NAVIGATIELICHT  WARMTE
KAARS   OLIE    WATT
KAARSLICHT   OLIELAMP   WAXINELICHT
KANDELAAR   SCHEMERING  ZAKLAMP
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Workshop

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

Variatie in een droge mond
De mond kent een groot aantal ver-
schillende speekselklieren. Naast de 
grote parotisklier (oorspeekselklier), 
submandibularis (onderkaakspeek-
selklier) en sublingualis (ondertong-
klier) zijn er veel kleine kliertjes op 
de lip en op het verhemelte. Doordat 
de uitgangen van deze klieren door 
de mond verspreid zijn, zal de hoe-
veelheid speeksel binnen de mond 
variëren. Dit proces wordt nog ver-
sterkt door de zwaartekracht en ver-
damping. Tongbewegingen en slik-
ken helpen ook bij de verdeling van 
speeksel in de mond. Tot slot is het 
oppervlak van de mond waarover 
het geproduceerde speeksel wordt 
verspreid niet bij iedereen gelijk: de 
ene persoon heeft immers een gro-

tere mond dan de andere. 
Uit eerder onderzoek is gebleken 
dat de dikte van de speekselfilm in-
derdaad niet op alle plaatsen in de 
mond gelijk is. Zo is de laag speek-
sel op het verhemelte veel dunner 
dan op het achterste deel van de 
tong en in de mondbodem. 

Onderzoekers van het Academisch 
Centrum voor Tandheelkunde Am-
sterdam (ACTA) veronderstellen dat 
ook het gevoel van monddroogte 
tussen deze gebieden in de mond 
kan verschillen en een patiënt met 
Sjögren op de ene plaats meer last 
van monddroogte kan hebben dan 
op de andere. 
De ACTA-onderzoekers hebben 

daarom een nieuwe vragenlijst ont-
wikkeld. Deze vragenlijst maakt 
gebruik van afbeeldingen om het 
monddroogtegevoel op verschillende 
plaatsen in de boven- en onderkaak 
te onderzoeken. Dit is nieuw ten op-
zichte van reeds bestaande vragen-
lijsten, die gericht zijn op het alge-
mene gevoel van een droge mond. 

De ACTA-onderzoekers hopen dat 
de nieuwe vragenlijst een bijdrage 
kan leveren aan vroegtijdige diagno-
se van het syndroom van Sjögren en 
kan helpen bij een meer individueel 
therapeutisch advies ter verlichting 
van monddroogte.

Henk Brand
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Veel mensen maken zich druk over dingen 
waar ze weinig invloed op hebben. Of het dit 
weekend wel mooi weer wordt, of de vakan-
tie leuk wordt, of andere mensen hun outfit 
hip vinden.

Als je leeft met chronische klachten is er 
eigenlijk altijd wel iets is waar je je zorgen 
over kunt maken. Lukt het nog wel om te 
werken? Wat moet je doen met die nieuwe 
klachten? En hoe zal het in de toekomst 
gaan?

Het kan lijken alsof het nodig is je zorgen te 
maken, alsof alles fout gaat als je dat niet 
doet. Dus denk je 100 keer aan die medicij-
nen die je straks niet moet vergeten in te ne-
men, aan die klachten die veranderen, aan de 
toekomst of juist aan wat je eerder ‘fout’ hebt 
gedaan waardoor je je nu zo beroerd voelt.

Alsof je, door veel over alles na te denken, 
controle krijgt over je klachten en je leven. 
Dat je dan voortaan perfect omgaat met je 
lichaam en niet voor onvoorspelbare situaties 
komt te staan.

Alleen werkt het niet zo. Je wéét niet hoe het 
in de toekomst gaat zijn. Ook al denk je de 

hele dag aan die pillen van vanavond, je kan 
ze alsnog vergeten.
Het enige wat je bereikt door constant te 
denken aan wat je straks wel en niet moet 
doen, is dat je nu minder geniet. Je hersens 
staan vaker dan nodig is in de ‘regel en 
stress’-modus waardoor je je minder blij en 
ontspannen voelt.

Ik bedoel natuurlijk niet dat je weg moet 
kijken en de realiteit niet onder ogen moet 
zien. Dat je door te doen alsof er niets aan 
de hand is en je klachten, grenzen en me-
dicijnen niet serieus te nemen gelukkiger 
wordt, integendeel.

Maar ik geloof dat als jij met je aandacht hier 
bent, in dit moment, je wel weet wat je moet 
doen. Je voelt dan namelijk ook je lichaam 
meer en merkt bijvoorbeeld sneller op als 
het moe wordt. En je herinnert je dan op het 
juiste moment dat je je pillen moet nemen. 
Of je zet gewoon een wekker zodat jij er niet 
meer over hoeft na te denken.

Je hoeft dan niet constant dat program-
maatje ‘wat kan en moet ik beter doen’ in 
je hoofd te laten draaien. Het is op som-
mige momenten zeker nuttig om hiernaar 

No 
Worries

No Worries
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5 Tips om je minder zorgen te 
maken en meer te genieten:

1.  Adem diep in en uit. Vaak helpt 
het ook om ons geweldige 
Nederlandse ‘mantra’ te 
zeggen: Hèhè. Dit is een super 
simpel trucje om even uit alle 
drukte van je hoofd naar ‘hier 
en nu’ te komen.

 
2.  Kijk om je heen. Al heb je al 

1000 keer hetzelfde gezien, 
kijk om je heen. Laat alle 
vormen en kleurtjes gewoon 
door je ogen binnen komen. 
Zonder dat je er iets van 
hoeft te vinden of het hoeft te 
benoemen. In plaats van naar 
dat altijd doorpratende hoofd 
te luisteren, kijk je gewoon om 
je heen.

 
3.  Leun in het leven. Vertrouw 

erop dat jij wel doet wat 
gedaan moet worden op het 
juiste moment door figuurlijk, 
en misschien ook letterlijk, 
wat vaker achterover te 
leunen. Even een chillmoment, 
niets hoeven, het leven laten 
gebeuren zonder dat jij daar 
iets van hoeft te vinden of aan 
hoeft te veranderen.

 
4.  Laat je door anderen niet de 

put in praten. Als mensen 
horen hoe ziek jij bent, zullen 
ze misschien schrikken of 
het allemaal heel erg voor jou 
vinden, waardoor jij het gevoel 
kunt krijgen dat jij inderdaad 
een heel zwaar leven hebt. 
Geloof dit niet! Laat je door dit 
soort (goed bedoelde) reacties 
niet beïnvloeden. Geloof niet 
dat wat zij zeggen waar is en 
dat het allemaal heel erg is. 
Blijf gewoon aanwezig bij de 
ervaring van dit moment.

 
5.  Hoe is het nu? Stel jezelf de 

vraag “hoe is het nu?”. Niet 
om daar een antwoord op te 
moeten geven, maar simpel 
als uitnodiging om dit moment 
volop te ervaren. Helemaal 
zoals het nu is.

te kijken, maar bij veel mensen lijkt dit 
constant aan te staan (en anders helpt je 
omgeving je wel om het te activeren) ter-
wijl dat helemaal niet nodig is.

Het houdt ons juist af van genieten van 
wat er wél is.

Waarschijnlijk weet je dit allemaal wel, 
maar het is vaak makkelijker gezegd dan 
gedaan. Daarom hieronder:
 
Vind je lastig dit in je eentje te doen? Dan 
is coaching misschien wat voor jou. 
Kijk op https://pain2power.nl/coaching/  
om er meer over te lezen.

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

��
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 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

Transparantie en samenwerking

In 2003 kreeg ik een vreemde ver-
kleuring aan mijn vingers. Na het 
bellen met de huisartsenpraktijk 
kon ik meteen de volgende dag te-
recht. Het was een kleine en rustige 
praktijk. Toen ik de wachtkamer 
binnenkwam was deze helemaal 
leeg. Ik werd netjes op tijd binnen 
geroepen. 
De arts heeft de vingers aandachtig 
bekeken en zei “Mm, misschien het 
fenomeen van Raynaud?” Verder 
kon hij er niet veel over vertellen. Hij 
vertelde alleen dat het geen kwaad 
kon en dat ik het maar in de gaten 
moest houden. Waarschijnlijk zou 
het wel weer weg trekken. Vervol-
gens wilde ik nog wat vragen stellen 
over andere klachten, want volgens 
mij had ik nog wel wat tijd over. 
Maar ho, nee dat kon niet! “Eén 
vraag per keer mevrouw!” Ik werd 
afgewimpeld en moest maar weer 
een nieuwe afspraak maken voor 
de andere klachten. Ik mocht weer 
vertrekken.

Een paar jaar later zit ik bij een 
specialist in het ziekenhuis om de 
uitslagen van een aantal onder-
zoeken te bespreken. De specialist 
bespreekt de uitslag kort en krach-
tig, met veel termen die voor mij als 
leek niet helemaal te volgen zijn. 
Op het moment dat de specialist is 
uitgesproken en ik nog een vraag 
wil gaan stellen, moet de specialist 
wat gegevens in de computer ver-
werken. Hij kijkt vrij lang naar zijn 
scherm en typt. "Mag ik nog wat 

vragen", zeg ik voorzichtig na even 
wachten. De specialist steekt zijn 
vinger op en zegt terwijl hij naar 
het scherm blijft staren: “Momentje 
hoor, even dit afmaken!" Vijf minu-
ten later (zolang leek het in mijn be-
leving), kijkt hij eindelijk op en mag 
ik de vraag stellen. Daarna is de tijd 
om; de volgende patiënten zitten te 
wachten.

Gelukkig zijn mijn ervaringen met 
artsen en specialisten niet allemaal 
zo gegaan. De meerderheid van 
mijn contactmomenten met specia-
listen en artsen is juist positief! In de 
loop der jaren ben ik bij verschillen-
de artsen en specialisten geweest, 
in verschillende steden en regio’s. 
Het is mij opgevallen dat huisartsen 
en specialisten kunnen verschillen in 
hun benadering. De ene arts neemt 
echt de tijd voor de patiënt en vindt 
het niet erg om uit te lopen. De an-
der houdt zich zoveel mogelijk aan 
de afgesproken tijd en zegt strikt, 
één hulpvraag per consult! Daarom 
maak ik tegenwoordig ook als het 
kan een dubbele afspraak.
Sinds de introductie van het elek-
tronische patiëntendossier en de 
verschuiving in de zorg naar het 
stimuleren van zelfredzaamheid en 
‘eigen kracht’, lijken bepaalde huis-
artsen een andere aanpak te heb-
ben aangenomen.
Zo heb ik in 2017 een afspraak 
bij een huisarts die ik al jaren ken. 
Zijn benadering is veranderd en 
dat geeft hij ook zelf aan. Hij wil 

meer naar de patiënt gaan luiste-
ren en gaan voor een transparante 
aanpak. Ik mag tijdens het con-
sult meekijken in mijn dossier. De 
huisarts heeft hiervoor een tweede 
computerscherm geïnstalleerd. Aan 
het einde van het consult typt de 
arts in mijn dossier en mag ik mee-
lezen. De huisarts vraagt voor de 
zekerheid nog even of het klopt wat 
hij opschrijft. De klachten worden 
genoteerd, maar ook de vervolg-
stappen, doorverwijzing en medi-
catie. Tevens plant de arts meteen 
een vervolgafspraak in. Ik hoef 
dus niet meer langs de assistente. 
Wauw, wat een verademing!
2019, een huisarts in het Noor-
den des lands. Tijdens het consult 
vraagt de arts: “Wat denk je zelf wat 
het kan zijn? “Wat zou je willen?”. 
Wij bespreken de opties en de arts 
geeft mij het gevoel dat ik inspraak 
heb. Dat we samenwerken om de 
juiste oplossing voor dat moment te 
zoeken. 

Het valt dus op dat steeds meer 
artsen een meer cliëntgerichte aan-
pak hebben aangenomen. En het 
mooiste van alles is dat er meer 
transparantie lijkt te komen in de 
zorg! Uiteindelijk gaat het om de sa-
menwerking tussen arts en patiënt. 
Samen werken aan een oplossing, 
op basis van open communicatie en 
transparantie. Het gaat de goede 
kant op! 

Crissan

Column van Crissan

ProCo Professionele ervaringsdeskundige coaches
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Wist je dat…
je je eigen elektronische dossier mag inzien?

je je dossier niet mag meenemen, maar wel een kopie kan 
opvragen bij je huisarts, specialist of apotheek? 

per 1 juli 2020 het wettelijk verplicht wordt om patiënten elek-
tronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens?
als je nog onder behandeling bent,  je kan aangeven bij de 

specialist wanneer en hoe je inzage wilt hebben?
als jouw dossier al afgesloten is, je de inzage 

per brief kan aanvragen?
op www.volgjezorg.nl je zelf kan aangeven welke 

medische specialisten en apotheken inzage 
mogen hebben in je dossier?

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.
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6 maanden houdbaar

Ursapharm A4 advertentie HEC.ind1   1 10-09-2018   14:39:11

advertentie
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Ik ben er weer als uw (tijdelijk) penningmeester. U heeft de oproep 
waarschijnlijk al gelezen dat de NVSP weer op zoek is naar een 
nieuwe penningmeester. Helaas heeft Silva om haar moverende 
redenen moeten besluiten haar functie vroegtijdig neer te leggen. 
Het bestuur betreurt dit zeer want in de korte tijd dat Silva haar 
functie uitoefende is de financiële verantwoording naar een hoger 
en professioneel level gebracht. Het is zoals het is en we gaan weer 
verder met de waan van de dag.   
  
Ik ga samen met Annemiek de komende weken onderzoeken of 
we het financiële gedeelte deels extern kunnen onderbrengen, 
maar als vereniging blijft het hebben van een penningmeester 
ook statutair gezien een vereiste en maakt deze samen met de 
voorzitter en de secretaris deel uit van het dagelijks bestuur van de 
vereniging. Ik hoop dan ook dat er ergens in Nederland iemand is 
die ons team op dit gebied wil gaan versterken.  
  
Wat heeft u de 4-daagse lopers fantastisch gesponsord tijdens en 
ook nog na de 4-daagse van Nijmegen. Dik 4000 euro mochten 
we van u ontvangen aan sponsorgelden. Van de Plus supermarkt 
Savelkoul in Reuver mochten we 250 Euro ontvangen na een actie 
in de lokale supermarkt. Door Jeanine Schroembges, deelnemer 
aan de 40 kilometer was de actie opgezet en door genoemde 
supermarkt ondersteund.   
  
Tijdens de Landelijke contactdag heeft u ook weer royaal 
gedoneerd. Hans en Annemiek Heemskerk hadden een melkbus 
omgetoverd en gekleed als een NVSP-vierdaagseloper.   
Met deze actie mochten we nog eens 372,25 euro ontvangen aan 
sponsorgelden.  
  
En dan Chris van der Fluit die op 20 oktober jl. de marathon van 
Amsterdam heeft gelopen en daarbij voor de NVSP 2500 Euro heeft 

ingezameld. In het kader van 
de actie “hardlopen voor een 
ander.nl” liep Chris de marathon 
voor zijn moeder, Chris ziet 
dagelijks de verwoestende 
werking van Sjögren bij zijn 
moeder en wil met zijn actie meer 
bekendheid geven en bijdragen aan 
onderzoeksmogelijkheden. Het bijeengelopen 
bedrag zal daarom, na overleg met Chris, worden 
benut voor wetenschappelijk onderzoek.  
  
De kosten voor de NVSP-film over onbegrip en waarvan 
u een gedeelte hebt kunnen zien op onze landelijke 
contactdag is gesponsord door Norgine, de producent 
van het voor ons zo belangrijke medicijn pilocarpine. Ook 
zal Norgine een groot gedeelte van de binnenkort te verschijnen 
brochure 'Informatiebulletin voor de tandarts en de patiënt bij het 
aanvragen van machtiging bij bijzondere tandheelkunde' voor haar 
rekening nemen.   
  
Wij willen u allen hartelijk dankzeggen voor uw support en 
ondersteuning. Wij hebben elkaar nodig en met de bijeengebrachte 
gelden kunnen wij verdere activiteiten ondernemen die voor u 
als patiënt ondersteunend zijn in wetenschappelijk onderzoek en 
begeleidend zijn in belangenbehartiging.  
  
Eenieder die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan 
bovenstaande een oprecht hartelijk dank voor de genomen 
initiatieven en financiële bijdragen.  

Johan Mooi, penningmeester a.i.
penningmeester@nvsp.nl 

Van de penningmeester (a.i.)
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T Houdt u van cijfertjes, van rekenen, 

van wikken en wegen? Lijkt vrijwil-
ligerswerk wel iets voor u? Wenst u 
onze vereniging een warm hart en 
een gezonde financiële situatie toe? 
Dan bent u misschien degene naar 
wie wij op zoek zijn.

Voor een plaatsje in het bestuur zoe-
ken wij een penningmeester (M/V).

Als u interesse hebt, kunt u contact 
opnemen met dhr. Johan Mooi. Hij 
kan u precies vertellen wat uw taken 
zouden zijn.

Mailt u naar:
zorgverzekeringen@nvsp.nl
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Vierdaagse

We gaan er nog 
een keer voor…!
We lopen volgend jaar weer mee  
met de Vierdaagse van Nijmegen.
Met iedereen die dan 30 of 40 km 
kan lopen. Misschien nog een  
poosje trainen?

Het was dit jaar een prachtige  
happening waar we samen met  
veel plezier op terugkijken.

Doe zelf mee of vraag het aan je 
familie en je vrienden. Iedereen mag 
lopen voor de NVSP!
De lopers kunnen zich weer laten 
sponseren; de NVSP heeft de  
financiële extra’s broodnodig.

In 2020 wordt de Vierdaagse van 
20-24 juli gehouden.

Wil je meer informatie over deelname 
of sponsoring, mail dan naar Anne-
miek Heemskerk: voorzitter@nvsp.nl 



Van alles en nog wat
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Regiobijeenkomsten:
30 november: Zwolle (samen met de 
NVLE), Grond Hotel Wientjes,  
Stationsweg 7, 8011 CZ Zwolle
gastspreker: prof.dr. H. Bootsma  
onderwerp ‘Alles wat je wilt weten over 
Sjögren’ 
Zaal open: 13.00 uur, aanvang 13.30 uur

12 december: Vught, Lambertuskerk, 
Helvoirtseweg 5, 5261 CA Vught
gastspreker: mevrouw A. Gooskens 
(natuurdiëtiste) 
onderwerp ‘Voeding en darmgezondheid 
bij auto-immuunziekten’  
Zaal open: 13.30 uur, aanvang 14.00 uur

Schenkingen 
In de periode vanaf 24 juli tot en met 6 november 2019 mochten wij  
onderstaande giften ontvangen:

datum  initialen omschrijving bedrag
25-7 J.C. R. gift €  50,00
27-7 M.C. v.d. V. gift €  15,00
18-8 M.G.M.M. V. gift €  51,00
20-8 G. d. R.-v. K. gift €  300,00
22-8  G.D. v. B.-J. bijdrage sponsorloop 4daagse €  5,00
24-8 L.R.H. t. H.-L. gift €  10,00
9-9 A.W.G. W. periodieke schenking €  100,00
3-10 Plus Savelkoul sponsoring vierdaagse €  250,00
5-10 bezoekers LCID Melkbus voor vierdaagse €  372,25

Wij willen alle gevers hartelijk dankzeggen voor hun bijdragen.

Contributie 2020 
De contributie over 2020 zal rond 25 februari 2020 van uw rekening worden  
afgeschreven.
Mocht u per kwartaal betalen dan wordt er rond de volgende data weer afge-
schreven: 25-02-2020 eerste kwartaal, 25-05-2020 tweede kwartaal, 25-08-2020 
derde kwartaal en 25-11-2020 vierde kwartaal.
Heeft u ervoor gekozen om per factuur te betalen, dan ontvangt u deze rond  
25 februari 2020.
Wist u dat u in sommige gevallen de contributie via uw ziektekostenverzekering 
vergoed kunt krijgen? Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw aanvullende 
verzekering. In dat geval kunt u na betaling van de contributie een kwitantie 
opvragen bij ons kantoor. 
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Praag

Daar zit muziek in!
Van 24 tot 27 augustus kwam het internationale netwerk van Patient Research 
Partners van de EULAR (European League Against Rheumatism) bij elkaar in 
Praag. Dit is een groep van rond de 40 mensen uit heel Europa die opgeleid zijn tot 
patiëntpartner in wetenschappelijk onderzoek en die, ook in hun land, betrokken zijn bij 
wetenschappelijk onderzoek. Tijdens het jaarlijks EULAR-Congres wordt er altijd een 
bijeenkomst van dit netwerk georganiseerd. Daarnaast wordt er geprobeerd om eens in 
de twee jaar bij elkaar te komen.

kennis te maken, werden we een paar keer 
naar een andere tafel gedirigeerd om zoveel 
mogelijk mensen te leren kennen. Dat was 
prettig voor de dagen die volgden. 

Het doel van deze werkconferentie was 
het ontmoeten van elkaar en via diverse 
werkvormen komen tot een weer verdere 
versteviging van het netwerk. Verder werden 
de referentiekaarten door gesproken en 
geüpdate. Op deze kaarten staan simpele 
stappen en adviezen die duidelijk maken 
hoe iedere patiënt/onderzoeker zijn bijdrage 
kan optimaliseren. Deze referentiekaarten 
worden elke jaar aangevuld.

Vrijdag hebben we in de vorm van een 
‘World-café’ diverse onderwerpen 
behandeld. 
Waar slaat dat World-café op? In de 
vergelijking met een diner gingen we aan 
de slag: het hoofdgerecht bestond uit de 
vraag: “Hoe krijg je het voor elkaar dat er 
per land één vertegenwoordiger is die naar 
de EULAR PARE gaat. (Pare = People with 
arthritis/rheumatism across Europe, kortom 
de reumapatiënten zelf). Zo kan er tussen de 
EULAR PARE en de vertegenwoordigende 
landen, snel en makkelijker contact gemaakt 
worden. Er kan uitwisseling van kennis en 
ervaring plaatsvinden zodat de stem van de 
patiënt beter gehoord wordt. Dat geldt niet 
alleen in eigen land maar ook in heel Europa. 

Wie vertegenwoordigt hierin bijvoorbeeld 
Nederland? Dat is de organisatie Reumazorg 
Nederland (RZN). Daar zijn veel regionale 
reumapatiëntenverenigingen bij aangesloten. 
Daarnaast bestaat er de SRPN: 
de Samenwerkende Reuma 
Patiëntenorganisaties Nederland. Hier zijn 

We werden verwacht in een hotel waar 
ook de conferentie werd gehouden. Don 
Giovanni was onze ‘gastheer’. Deze opera 
van Mozart was de naamgever en zijn 
muziek klonk de hele dag door in de hal van 
het hotel. Met een live pianist!

Tijdens deze dagen werd er hard gewerkt: 
lezingen en workshops passeren de revue. 
Joyce Koelwijn-Tukker, Marianne Visser 
en Mascha Oosterbaan waren hiervoor 
uitgenodigd. Dat betekende dat de reis en 
het verblijf gefinancierd werden door de 
organisatie.

Donderdagavond werden we welkom 
geheten tijdens het diner. Om wat nader 

Joyce, Marianne en Mascha hebben voor en na de conferentie een nachtje extra 
geboekt (natuurlijk op eigen kosten) om nog van de stad te genieten.
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zijn diverse methoden voor ontwikkeld. Er 
is ook een checklist en daar komen we 
graag nog eens op terug.

-  Ook was er een discussie of PRP’s een 
vergoeding moeten krijgen. Hierover is 
men ook in Nederland in discussie. 

In de avonden hadden we gelukkig wat tijd 
om te relaxen en wat te drinken in de hal van 
dit mooie hotel. Ook dat is heel belangrijk, 
elkaar in een informele sfeer beter leren 
kennen. 
Onder begeleiding van de pianiste die 
Mozart speelde, verlieten wij uiteindelijk  
het hotel.

��

bijna alle landelijke patiëntenorganisaties in 
verenigd. Zo ook de NVSP. Dit is nog een 
betrekkelijk jong samenwerkingsverband en 
we zijn aan het bekijken of wij lid kunnen 
worden van de EULAR PARE.

Het leuke van zo’n werkvorm is dat je in dit 
hoofdgerecht, zoveel verschillende landen 
met veel uiteenlopende ervaringen ‘proeft’. 
Het toetje bestond uit een discussie over 
welke trainingsmodules je zou kunnen 
volgen om een internationale PRP voor 
EULAR te kunnen zijn. 

Verder wat highlights uit de lezingen en 
workshops:
-  Goede communicatie is belangrijk evenals 

de voorbereiding op je rol. Je moet 
afspraken maken over je rol in een project 
en vragen om informatie in niet al te 
moeilijke taal. Ook een introductiegesprek 
met de projectleider is zinvol.

-  Hoe beoordeel je een projectvoorstel en 
waar moet je op letten? Denk hier aan 
betrouwbaarheid van het onderzoek, 
de representativiteit (de mate waarin 
de respondenten uit een steekproef 
een goede afspiegeling vormen van de 
doelgroep van het onderzoek) en de 
validiteit (kloppen de resultaten uit het 
onderzoek met de werkelijkheid?)

-  Hoe kun je de resultaten van onderzoek 
op een goede manier verspreiden? Hier 

Praag bij nacht

Praag, wat zijn er veel toeristen
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Als u of uw kind ziek is en een behandeling nodig heeft, wilt u een 
ziekenhuis of kliniek en een zorgverlener vinden die bij uw wensen 
past. Maar hoe doet u dat? Patiëntenfederatie Nederland geeft u  
zeven tips om u op weg te helpen.

1. Bepaal wat u belangrijk vindt
U wilt bijvoorbeeld niet te ver reizen, dat het 
klikt met de zorgverlener, dat hij of zij veel 
ervaring heeft en dat er een korte wachttijd 
is. Zet daarom voor uzelf op een rijtje welke 
eisen u stelt aan een zorgverlener en zieken-
huis.

2. Zoek naar betrouwbare, objectieve 
informatie
Op de websites van ziekenhuizen vindt u 
informatie over actuele wachttijden, keurmer-
ken en sterftecijfers. Deze informatie vindt u 
ook op www.zorgkaartnederland.nl. 

3. Lees ervaringen van anderen
Wilt u weten wat andere patiënten voor erva-
ring hebben met een bepaalde zorgverlener 
of instelling? Kijk op www.zorgkaartneder-
land.nl. Daar vindt u meer dan 126.000 
zorgaanbieders en er staan ruim 660.000 
ervaringen online. De ervaringen van andere 
mensen kunnen u helpen om een beeld te 
krijgen waar u naartoe gaat en kunnen u hel-
pen met kiezen.

4. Bespreek met uw huisarts wat voor u 
telt
Geef bij uw huisarts aan dat u wilt meeden-
ken over de beste zorgverleners en het beste 
ziekenhuis voor u of uw kind. Voordat uw 
huisarts u doorverwijst, besluit u zo samen 
welke specialist goed bij u past.

5. Zoek uit wat de eventuele kosten zijn
U heeft het recht om zelf een zorgverlener of 
ziekenhuis te kiezen. Maar zorgverzekeraars 
sluiten contracten met zorgverleners en ma-
ken hierin steeds vaker keuzes. Zoek van te 
voren uit of u (een deel) moet betalen voor 
de zorgverlener van uw keuze.

6. Maak zo mogelijk eerst kennis
Het is belangrijk dat u of uw kind zich op 
zijn gemak voelt bij de zorgverlener en in 
de kliniek of het ziekenhuis. Bespreek in het 
eerste gesprek altijd zaken die u belangrijk 
vindt. Maak gerust aantekeningen of neem 
iemand mee. Weer thuis kunt u dan alles nog 
even rustig nalezen. Als het eerste contact 
niet prettig verloopt, kunt u om een andere 
zorgverlener vragen.

7. Second opinion
Heeft u al een zorgverlener, maar twijfelt u 
over de diagnose of behandeling die hij of zij 
voorstelt? U kunt dan om de mening van een 
andere zorgverlener vragen. U vindt het mis-
schien lastig om uw zorgverlener te vertellen 
dat u een tweede mening wilt, maar bedenk 
dat zo’n gesprek voor zorgverleners heel ge-
woon is.  

Kiezen in de zorg: een 
goede voorbereiding helpt!

Zorgkaart Nederland

Meer tips
Ter voorbereiding op uw bezoek  
aan een arts vindt u meer tips op  
www.begineengoedgesprek.nl. 
Deel uw ervaring via 
www.zorgkaartnederland.nl nadat 
u heeft gekozen voor een zorgverlener 
en uw behandeling hebt gehad. 
Daarmee helpt u anderen met het 
maken van een keuze. 
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Over ZorgkaartNederland
Met ruim 126.000 zorgaanbieders en ruim 
6600.000 waarderingen is ZorgkaartNeder-
land voor patiënten een betrouwbare, onaf-
hankelijke en toegankelijke website voor het 
zoeken, vinden en waarderen van zorgver-
leners en instellingen. Per maand wordt de 
website meer dan 1 miljoen keer bezocht. 
Op de site staat ook praktische informatie 
over patiëntenorganisaties, aandoeningen, 
keuzehulpen en wachttijden. In blogs vertel-
len patiënten hun persoonlijke ervaringen in 
de zorg.

Voor Patiëntenfederatie Nederland is Zorg-
kaartNederland een manier om patiënten 
een stem en daarmee ook invloed te geven. 
Het is daarbij van belang dat er zoveel mo-
gelijk ervaringen van patiënten op Zorgkaart-
Nederland komen te staan. Want ervaringen 
van patiënten bevatten heel veel nuttige 
informatie. Hiervan kunnen zorginstellingen 
gebruikmaken om zo hun zorg of diensten te 

verbeteren. ZorgkaartNederland heeft geen 
commerciële doelstelling. De website wordt 
voor een groot deel betaald uit de algemene 
middelen van Patiëntenfederatie Nederland. 
Een deel van de inkomsten krijgen we door 
pakketten aan te bieden aan organisaties en 
praktijken. Daarnaast krijgen we geld op pro-
jectbasis. Bijvoorbeeld om waarderingen te 
verzamelen van bewoners van verpleeghui-
zen. Voor al deze samenwerkingsverbanden 
geldt: ZorgkaartNederland verstrekt nooit 
informatie over de inzenders van waarderin-
gen aan derden. Ook staan we geen enkele 
invloed of inmenging toe op ons redactionele 
beleid.

��
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Wat is onbegrip?
Onbegrip wordt door de deelnemers aan de 
workshop ervaren als “je niet gehoord en niet 
begrepen voelen”. Dit komt vooral doordat 
anderen niet weten wat de ziekte inhoudt. 
De ziekte is te onbekend en niet ‘hip’ en 
klachten worden al snel gebagatelliseerd met 
uitspraken als “Ik ben ook wel eens moe” en 
“Gewoon een keertje vroeg naar bed”. De 
onwetendheid is er niet alleen bij kennissen 
en collega’s, maar ook bij bijvoorbeeld het 
UWV en de bedrijfsarts. Het wordt versterkt 
doordat anderen niet kunnen zien dat je ziek 
bent (‘je bent vrolijk’) en doordat klachten en 
grenzen per dag fluctueren ("de ene dag kan 
ik van alles, de andere dag ben ik doodop"). 
Een deelnemer noemde ook onwetendheid bij 

zichzelf, waardoor het moeilijk is om aan an-
deren uit te leggen wat er aan de hand is. Een 
andere deelnemer kon de ziekte zelf nog niet 
accepteren en bagatelliseerde zelf haar symp-
tomen, wat op onbegrip bij haarzelf duidde.
 
Hoe kan met onbegrip worden omgegaan?
Het lijkt een vereiste te zijn om de ziekte 
eerst zelf te begrijpen en te accepteren.  
Pas dan kan de ziekte ‘begripvol’ aan 
onwetende anderen worden uitgelegd. 
Sommige deelnemers geven daarvoor 
de blauwe kaart van de NVSP, waarop 
alle symptomen van Sjögren staan. Een 
deelnemer heeft deze kaart zelfs uitvergroot 
en aan de binnenkant van de toiletdeur 
gehangen. Na een toiletbezoek vragen 
meerderen van haar gasten naar haar 
Sjögren. Twee andere deelnemers leggen de 
ziekte aan anderen uit door het te vergelijken 
met iets wat bekend is voor de ander, 
bijvoorbeeld “het is als een griep en dan 
altijd” of “vergelijk het met een weg waarop 
iedereen 130 rijdt en ik niet harder dan 80 
kan”. Soms ook kiezen deelnemers ervoor 
om níets te zeggen en níet te reageren, 
omdat men moe wordt van het steeds maar 
moeten uitleggen of/en omdat ze geen 
stempel willen. Een deelnemer moet ‘NIVEA’ 
(‘Niet Invullen Voor Een Ander’) toepassen en 
sommigen houden van humor en luchtigheid 
in een gesprek rondom Sjögren. 

De uitspraken van de deelnemers in de 
workshop vertonen parallelen met de acht 
stellingen in een vragenlijst over onbegrip 
(zie hierna) én met de uitspraken van de 
patiënten in de film over onbegrip van 
de NVSP. Zo wordt ook in de film verteld 
dat de ziekte moeilijk is uit te leggen 

Begrip voor 
onbegrip bij Sjögren

Workshop

Het zal je maar overkomen: je hoort dat je Sjögren hebt. Op zich wel fijn, want dat ver-
klaart 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 hebben we besproken wat onbegrip is 
en hoe hiermee kan worden omgegaan. 
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aan anderen en dat de ziekte een grote 
invloed heeft op het dagelijkse leven. De 
patiënten in de film gaan daar mee om 
door zich niet meer druk te maken om 
reacties van mensen die verder weg staan 
en door klachten voor zichzelf te houden, 
bijvoorbeeld door niet te laten weten dat 
men moe is of geen smoesjes te bedenken 
om even te kunnen gaan liggen. 

Hoewel de deelnemers aan de workshop 
elkaar herkenden in het onbegrip dat zij van 
anderen ervaren, heb ik tijdens de workshop 
vooral veel begrip voor elkaar en voor de 
onwetende anderen gemerkt. Graag wens ik 
u daarom ook voor de toekomst veel begrip 
(voor onbegrip) toe!

Ercolie Bossema

��
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Onderzoek naar onbegrip
In het ’n Ogenblikje van februari 2019 werd 
gevraagd om een korte vragenlijst over on-
begrip in te vullen. Deze vragenlijst stond op 
de website van de NVSP en was gebaseerd 
op de ‘Illness Invalidation Inventory’ van Kool 
en collega’s (2010). 

Invullers werd gevraagd om iemand uit de 
omgeving in gedachten te nemen (bijvoor-
beeld een partner, familielid of collega) en 
met die persoon in gedachten een achttal 
stellingen te beantwoorden op een schaal 
van ‘nooit’ tot ‘erg vaak’.

De stellingen waren: “Deze persoon...”
·  vindt het raar dat ik de ene dag veel  

meer kan dan de andere dag.
·  vindt dat ik mij flinker moet opstellen.
·  neemt mij niet serieus.
·  geeft mij onbruikbare adviezen.
·  begrijpt niet wat voor gevolgen mijn  

aandoening heeft.
·  geeft mij het idee dat ik een aansteller ben.
·  vindt dat ik meer kan werken dan ik doe.
·  geeft mij geen kans mijn verhaal te doen.

De vragenlijst werd 143 keer ingevuld. De 
meeste keren was de invuller een vrouw 
(96%) en meestal had de invuller een leeftijd 
tussen de 50 en 59 jaar (34%), tussen de 60 
en 69 jaar (27%) of tussen de 40 en 49 jaar 
(23%). De meeste invullers hadden een part-
ner in gedachten genomen (35%), gevolgd 
door een familielid (27%), collega (15%) of 
vriend (11%). 

De resultaten staan in Figuur 1. Opvallend 
is het grote aantal invullers dat zegt ‘vaak’ 
onbegrip te ervaren bij de verschillende stel-
lingen (de gele delen in de figuur) van de 
persoon die in gedachten was genomen, 
met name bij de stelling: ‘Deze persoon 
begrijpt niet wat voor gevolgen mijn aandoe-
ning heeft’. Er is maar een klein aantal invul-
lers dat zegt ‘nooit’ onbegrip te ervaren (de 
lichtblauwe delen geheel links in de figuur) 
en ook een klein aantal invullers dat zegt ‘erg 
vaak’ onbegrip te ervaren (de donkerblauwe 
delen geheel rechts in de figuur).

Er is ook nagegaan of de resultaten verschil-
den tussen vrouwelijke en mannelijke invul-
lers en tussen jongeren en oudere invullers, 
maar dat was niet het geval. Wel was er een 
verschil tussen invullers die hun partner in 
gedachten hadden genomen en invullers 
die iemand anders in gedachten hadden 
genomen. Dit is te zien in Figuur 2: er werd 
veel meer onbegrip ervaren van anderen (de 
blauwe balken in de figuur) dan van partners 
(de oranje balken in de figuur).

Concluderend, de meeste mensen die de 
vragenlijst hebben ingevuld ervaren ‘vaak’ 
onbegrip van de persoon die zij in gedachten 
hadden genomen. Het ervaren onbegrip is 
sterker als deze persoon iemand anders is 
dan de eigen partner. 

Referentie bij de tekst met de resultaten van 
de vragenlijst:
Kool, M.B., van Middendorp, H., Lumley, 
M.A., Schenk, Y., Jacobs, J.W.G., Bijlsma, 
J.W.J., & Geenen, R. (2010). Lack of un-
derstanding in fibromyalgia and rheumatoid 
arthritis: the Illness Invalidation Inventory 
(3*I). Annals of the Rheumatic Diseases, 
69, 1990-1995.

Ercolie Bossema <ercolie@live.nl>

Figuur 1 Percentage invullers dat per stelling een bepaalde mate 
van onbegrip ervaart.

Figuur 2 Mate van onbegrip die invullers per stelling ervaren als zij 
hun ‘partner’ of ‘iemand anders’ in gedachten hebben genomen. 

Workshop
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DROGE MOND?

bioXtra 
hydrateert

direct en 

beschermt 

een droge, 

gevoelige en 

pijnlijke mond.

Bewezen werking - medisch hulpmiddel klasse IIA
www.bioxtra.nl Verkrijgbaar bij Apotheek en Kruidvat.

HYDRATEERT BESCHERMTVERZORGT

...Xtra Bovendien bieden de natuurlijke enzymen in bioXtra iets extra’s: de natuurlijke 

  werking van het speeksel wordt nagebootst, zodat de hele mond gezond blijft.

Bewezen werking - medisch hulpmiddel klasse IIA
Verkrijgbaar bij Apotheek en Kruidvat.

BESCHERMT

Bovendien bieden de natuurlijke enzymen in bioXtra iets extra’s: de natuurlijke 

  werking van het speeksel wordt nagebootst, zodat de hele mond gezond blijft.
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