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Het syndroom van Sjögren wordt gekenmerkt door 
klachten van de ogen en mond die worden veroorzaakt 
door een abnormale samenstelling en/of gestoorde 
aanmaak van tranen en speeksel.  Vaak is er  ontsteking 
in de traan- en speekselklieren (figuren 1.1. en 1.2), d.i. 
een ophoping van cellen (in dit geval lymfocyten).1-3  
Naast de oog- en mondklachten hebben bijna alle 
patiënten ook algemene klachten.  Deze zijn niet 
kenmerkend voor het syndroom van Sjögren want deze 
komen ook vaak bij andere auto-immuunziekten voor. 
Voorbeelden zijn pijn of ontsteking van de gewrichten, 
moeheid en het fenomeen van Raynaud.   
 Het syndroom van Sjögren is een gegeneraliseerde 
auto-immuunziekte. De term auto-immuunziekte 
houdt in dat de ziekte wordt veroorzaakt door het 
immuunsysteem, het verdedigingssysteem van het 
lichaam; gegeneraliseerd betekent dat er meer dan 
één orgaan bij de ziekte is betrokken. 
 Afwijkingen in de hoeveelheid en samenstelling van 
traanvloeistof en speeksel kan ook andere oorzaken 
dan het syndroom van Sjögren hebben. Een belangrijke 
oorzaak zijn geneesmiddelen (zie tabellen 1.1 en 1.2 
en hoofdstuk 14). Ook ontsteking van de traan- en 
speekselklieren kan andere oorzaken hebben. 
 
De meest voorkomende symptomen
De meest voorkomende symptomen van het syndroom van 
Sjögren zijn oogirritatie, droge mond, moeheid spierpijn en 
fenomeen van Raynaud (dus niet droge ogen). 

Oogklachten
Kenmerkende oogklachten zijn branderige ogen en een 
gevoel alsof er vuiltjes of zand in de ogen zit. De klacht 
is dus gewoonlijk niet dat de ogen droog zijn! Verder 
kan het oogwit wat rood zijn en kunnen de oogleden ‘s 
morgens warm aanvoelen en plakken, wat suggestief is  
voor blefaritis (ontsteking van de klieren van Meyboom 
in de oogleden). De klachten nemen meestal toe bij 
het lezen, werken voor een beeldscherm (bv. tv of 
computer) of door sigarettenrook.  Vaak is het nodig 
om een paar met de ogen te knipperen om scherp te 
zien (knipperen ververst de traanfilm).  
 Bij sommige patiënten kunnen de traanklieren 
gezwollen zijn. 

Mondklachten
De meest kenmerkende mondklacht is het moeten 
drinken bij het eten, met name van droog voedsel 
(zgn. cracker sign).  De droge mond maakt praten vaak 
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Tabel 1.1 Enkele oorzaken van droge ogen

-  geneesmiddelen
-  ziekten (syndroom van Sjögren, sarcoïdose, 
  diabetes mellitus, ziekte van Parkinson, AIDS)
-  vitamine A deficiëntie
-  afwijkingen van de oogleden (bv. niet sluiten) 
-  droge omgeving 

Figuur 1.1 De traanklier, traanbuisjes, traanzak en 
neusholte. 

Figuur 1.2 De grote speekselklieren:  1. parotisklier 2. 
submandibulaire klier 3. sublinguale klier.
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moeilijk en kan een pijnlijke keel veroorzaken. Men 
kan het gevoel hebben dat er iets in de keel zit. Vaak 
heeft men een glas water bij het bed staan. 
 De afwijkingen van het speeksel kunnen de 
oorzaak zijn van ernstig tandbederf in de buurt van het 
tandvlees, zgn. tandhalscariës.
 Een branderige mond en tong met kapotte mond-
hoeken (figuur 1.3 links) wijst op een infectie met de gist 
Candida albicans, een ééncellige schimmel. Dit wordt vaak 
slecht herkend omdat het veelal een zgn. erythemateuze 
candidiasis is, met rode slijmvliezen zonder wit beslag.4 
Een schimmelinfectie kan ook de oorzaak zijn van een 
zgn. zwarte haartong (figuur 1.3 rechts). 
 Zwelling van de grote speekselklieren wordt bij 
ongeveer 20% van de Sjögrenpatiënten gezien, vaak 
periodiek of éénzijdig. Figuur 1.4 laat een patiënte 
zien met dubbelzijdige zwelling en een met eenzijdige 
zwelling. 
 Dorst is niet hetzelfde als droge mond. Dorst 
hoort niet bij het syndroom van Sjögren maar kan een 
aanwijzing zijn voor diabetes mellitus.  Het onderscheid 
is niet moeilijk als men bedenkt dat dorst verdwijnt 
door te drinken terwijl een droge mond al na enkele 
minuten weer terugkomt. 

Moeheid
Voor veel Sjögrenpatiënten is moeheid de ergste 

klacht, die zelfs invaliderend kan zijn.5-12 Goede en 
slechte dagen wisselen elkaar vaak af en de moeheid 
kan plotseling toenemen. De moeheid kan 's morgens 
al aanwezig zijn, maar gewoonlijk neemt de moeheid 
toe in de loop van de dag en weer af na rusten. 
Moeheid wordt besproken in hoofdstuk 6.  

Spier- en gewrichtspijn
Spier- en gewrichtspijn komt vaak voor bij het syndroom 
van Sjögren. Soms is er ook ontsteking van gewrichten 
(artritis), herkenbaar door zwelling van de gewrichten 
met roodheid en warmte. Gewrichtsontsteking is 
gewoonlijk dubbelzijdig en symmetrisch en betreft 
vooral de kleine gewrichten van handen en voeten.  Het 
verdwijnt meestal na enkele weken weer uit zichzelf 
en veroorzaakt geen beschadiging van de gewrichten 
zoals bij reumatoïde artritis.  

Fenomeen van Raynaud 
Bij het fenomeen van Raynaud13-16, verkleuren de 
handen wit en blauw in de kou (figuur 1.5).  Dit kan 
zelfs al gebeuren bij kamertemperatuur en onder de 
douche.  De handen kunnen hierbij pijnlijk en stijf zijn . 

Tabel 1.2 Enkele oorzaken van een droge mond

-  geneesmiddelen (bv. plastabletten, antidepressiva, 
  slaaptabletten, antihistaminica) 
-  ziekten (bv. syndroom van Sjögren, sarcoïdose,  

  diabetes mellitus, ziekte van Parkinson’s, AIDS)
-  bestraling in het hoofdhalsgebied
-  chemotherapie
-  zenuwbeschadiging (facialisparese)
-  diversen (bv. stress, angst, uitdroging, mond-
  ademhaling, bv bij verstopte neus 

Figuur 1.4 Zwelling van de parotisklieren bij het syndroom van Sjögren. Links dubbelzijdig, midden dezelfde 
patiënt als op de linker foto, rechts eenzijdige zwelling. 

Figuur 1.3 Droge tong. Kapotte mondhoeken wijzen op 
een schimmelinfectie met Candida albicans. Een schim-
melinfectie kan ook een zgn. zwarte haartong (foto 
rechts) veroorzaken. 
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Het kan beperkt zijn tot de vingers/tenen, de hele 
hand/voet of tot aan de pols/enkel reiken.
 De witte verkleuring wordt veroorzaakt door 
verminderde doorbloeding (ischemie) door vernauwing 
van de bloedvaten. De blauwe verkleuring ontstaat 
door onvoldoende zuurstof in het weefsel (cyanose). 
Als de handen en voeten weer warm worden, worden 
ze vaak rood door verwijding van de bloedvaten 
(hyperemie). Aan de vingertoppen kunnen wondjes 
voorkomen, die erg langzaam genezen.  
 Het fenomeen van Raynaud kan al jaren voor 
het syndroom van Sjögren zelf of een andere auto-
immuunziekte beginnen. Meer dan de helft van de 
personen met het fenomeen van Raynaud krijgt later 
niet een auto-immuunziekte (zgn. primair fenomeen 
van Raynaud in tegenstelling tot het zgn. secundaire 
fenomeen van Raynaud bij auto-immuunziekten).   

Waarom krijg je de ziekte?
Het syndroom van Sjögren wordt als een auto-
immuunziekte beschouwd, een ziekte die wordt 
veroorzaakt door het immuunsysteem. 17  Het is niet 
bekend waarom het immuunsysteem dit doet. Er 
zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat dit komt door 
een infectie met een virus of bacterie, een bepaalde 
leefstijl, of door bepaald voedsel of enige andere 
omgevingsfactor.  De enige factoren die de kans 
op de ziekte vergroten zijn het vrouw zijn, hebben 

Figuur 1.5 Fenomeen van Raynaud. Let op de witte 
verkleuring van de vingerkootjes. 

van bloedverwanten met de ziekte (bv. moeder, 
zus of tante), of het hebben van een verwante auto-
immuunziekte. Daarnaast hebben bepaalde HLA-
antigenen een heel kleine invloed hebben op de kans 
op de ziekte (zie hoofdstukken 3 en 15). 

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose wordt gesteld op basis van criteria 
(normen).  Dit zijn afspraken over welke symptomen 
en afwijkingen een patiënt moet hebben voor de 
diagnose.  Zulke criteria worden ontworpen en 
getoetst voor wetenschappelijk onderzoek naar de 
ziekte. Ze zijn daarom relatief streng met als nadeel 
dat meer dan de helft van de patiënten die volgens 
deskundigen het syndroom van Sjögren hebben, niet 
aan de criteria voldoet.  De uitspraak "U voldoet niet 
aan de criteria, dus u hebt geen syndroom van Sjögren" 
is niet alleen onjuist maar geeft bovendien blijk van 
onwetendheid over nut en toepassing van criteria. Zie 
ook het hoofdstuk over het incomplete syndroom van 
Sjögren. 
 Er zijn in het verleden vele sets criteria opgesteld 
voor het syndroom van Sjögren.3 Op dit moment 
worden de zgn. Amerikaans-Europese criteria het 
vaakst gebruikt (zie hoofdstuk 4).18-21

Kan de ziekte worden behandeld?
Mensen krijgen vaak te horen dat er geen behandeling 
is voor het syndroom van Sjögren. Dit is onjuist.  Wel is 
het juist dat de oorzaak niet kan worden weggenomen. 
In dit opzicht verschilt het syndroom van Sjögren 
niet van ziekten zoals reumatoïde artritis of lupus 
erythematodes disseminatus waarvan nooit wordt 
gezegd dat er geen behandeling zou zijn.  
 Behandeling kan de klachten en afwijkingen 
bij veel patiënten verbeteren. Ook kunnen in veel 
gevallen complicaties worden vertraagd of voorkómen. 
Behandeling wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 5. 

Wat kan ik verwachten?
Het beloop van de ziekte verschilt per persoon. Klachten 
en afwijkingen vertonen vaak een golvend beloop 
zonder aanwijsbare oorzaken.  De ernstigste klacht is 
vaak moeheid, gevolgd door oogirritatie en droge mond. 
Veranderingen komen vooral in de eerste 5 jaar van de 
ziekte voor, daarna is het beloop stabiel voor de meeste 

De uitspraak "U voldoet niet aan de criteria, 
dus u hebt geen syndroom van Sjögren" is niet 
alleen onjuist maar geeft bovendien blijk van 
onwetendheid over nut en toepassing criteria. 

zie tekst
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bestudeerde groep

bevolking van Malmö 52-72 jr

personen van 30-60 jr

vrouwen vanaf 18 jr in een geïsoleerde 
plattelandsbevolking in Griekenland

huisartspraktijken in Z-Manchester
- 18-75 jr 
- > 54 jr 

volwassen Sloveense bevolking

blanke vrouwen huisartspraktijken  
in Birmingham

volwassen blanke Griekse bevolking 
idem, vrouwelijke bevolking

poliklinische patiënten van een  
tertiair centrum in Mexico

doorverwezen volwassen bevolking 
in noordwest Griekenland

volwassen vrouwen in Turkije

bevolking Noorwegen van 40-44 jr

bevolking Noorwegen van 71-74 jr

algemene Turkse bevolking

criteria voor de diagnose

Copenhagen 41

Copenhagen 41

preliminary European 18

validated European 20

preliminary European 18

idem

validated European 20

American-European 21

American-European 21

American-European 21

preliminary European 18 

American-European 21

preliminary European 18 

validated European 20 
preliminary European 18 

validated European 20

preliminary European 18 
American-European 21

prevalentie
(%)

2,7

0,2-0,8
0,6-2,1

 0,6

3,3
4,6

0,6

0,1-0,6

0,15
0,29

>13,3

0,093

1,56
0,72

0,44
0,22
3,39
1,40

0,28
0,16

Tabel 1.3  Prevalentie* van het syndroom van Sjögren 

* prevalentie: % personen in de bevolking met de ziekte
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Waarom heet het syndroom van Sjögren?

Een syndroom is “een aantal symptomen die samen voorkomen; het totaal van verschijnselen van een 
ziekelijke toestand; een complex van symptomen. In de genetica, een patroon van vele misvormingen 
waarvan wordt aangenomen dat de oorzakelijk verwant zijn, volgens Dorland, het medische woordenboek 
dat door generaties van artsen wordt gebruikt (Dorland 28th edition © 1994 W.B. Saunders Company). In de 
praktijk wordt de term syndroom alleen toegepast voor verschijnselen waarvan de reden van het samen 
vóorkomen onduidelijk is. 

In 1933 beschreef Henrik Sjögren (fig. 1.6) als eerste de combinatie van keratoconjunctivitis sicca (KCS, 
“droge ogen”) en droge mond met, en dat was nieuw, ontsteking van gewrichten (reumatoïde artritis). 
Zie ook hoofdstuk 20, antwoord 16).  Het was daarom logisch om van een syndroom te spreken omdat de 
samenhang tussen droge ogen en mond enerzijds, en artritis anderzijds onduidelijk was. 
 Deze samenhang is nu ook nog onduidelijk maar de definitie van het syndroom van Sjögren is erg 
veranderd.  Het is nu gedfinieerd als de combinatie van bepaalde oog- en mondsymptomen met objectieve 
afwijkingen in de (functie van) traan- en speekselklieren.  Artritis of reumatoïde artritis zijn geen essentieel 
onderdeel van de ziekte. 
 De combinatie van de klachten en afwijkingen van de traan- en speekselklieren zijn nu veel beter te 
begrijpen, met name in relatie tot de nieuwe inzichten in de rol van antistoffen tegen de muscarine M3-
receptoren (zie hoofdstuk 3). Omdat artritis geen onderdeel vormt van de definitie van het syndroom van 
Sjögren, is het woord syndroom meer op zijn plaats.  Ziekte van Sjögren zou al beter zijn maar namen van 
personen worden vandaag-de-dag bij voorkeur geweerd uit ziektenamen. 
 Om historische redenen en zolang de oorzaak niet exact bekend is, zal de naam syndroom van Sjögren 
wel worden gebruikt, ook al is het nu duidelijk dat ziektegevallen al eerder onafhankelijk van elkaar werden 
beschreven door Von Mikulicz-Radecki uit Polen (fig. 1.7), W.B. Hadden (England), Hutchinson (England) 
and Fischer (Germany), alle in 1888, elf jaar voordat Henrik Sjögren werd geboren.  Vergelijkbare gevallen 
werden ook beschreven door H. Gougerot (1881-1955) in 1925 (een Franse dermatoloog) en A.W. Mulock 
Houwer (1884-1983) in 1927 (een Nederlandse oogarts). 

Dus, zowel de naam syndroom als de naam Sjögren zijn beide onjuist. 
 

Figuur 1.6 Henrik Sjögren (1899-
1986), de Zweedse oogarts wiens 
naam - ten onrechte - aan de 
ziekte is gekoppeld. 

Figuur 1.7 Johannes von Mikulicz-
Radecki (1850-1905), de Poolse 
chirurg die al in 1888 dubbelzijdige 
parotis- en traankliervergroting 
beschreef. 
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patiënten (zie ook hoofdstuk 19). 
 Na verloop van tijd hebben sommige patiënten 
weinig last en kunnen - met een paar aanpassingen 
-  goed met de ziekte omgaan. Anderen daarentegen 
geven aan dat hun leven is geruïneerd.  Een groot 
aantal patiënten zit hier ergens tussenin.   
  De ziekte is gewoonlijk niet levensbedreigend 
waardoor de levensverwachting normaal is. De moeheid, 
oogirritatie en mondproblemen hebben echter een 
zeer negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Deze 
gevolgen van de ziekte worden vaak onderschat. 
 Ernstige complicaties zijn zeldzaam maar komen 
soms voor. Dit zijn bepaalde typen ontstekingen in de 
longen (zie hoofdstuk longafwijkingen) en bepaalde 
typen nierontsteking.  Het kwaadaardige non-Hodgkin 
lymfoom komt bij 5-8% van de patiënten voor.1,26-32. Dit 
zijn meestal zgn. MALT-lymfomen met een gewoonlijk 
goede prognose. 

Hoe vaak komt de ziekte voor?
Hoe vaak een ziekte voorkomt (prevalentie) hangt heel 
erg af van de criteria die voor de diagnose worden 
gebruikt en welke groep mensen (geslacht, leeftijden) 
wordt onderzocht.  Tabel 1.3 laat studies zien waarbij 
de zgn. Copenhagen criteria41 of verschillende versies 
van de Europese criteria, waaronder de Amerikaans-
Europese criteria, werden gebruikt.18-21 Deze studies 
laten verschillende prevalenties zien. De nieuwste 
studies die de Amerikaans-Europese criteria gebruikten 
laten lagere prevalenties zien dan oudere.  Zoals kan 
worden verwacht van een chronische ziekte met 
normale levensverwachting, neemt de prevalentie met 
de leeftijd toe. 

 Het is bekend dat diagnostische criteria niet alle 
personen opsporen met de ziekte. Dit is een gevolg 
van de hoge specificiteit die voor wetenschappelijke 
studies nodig is (zie hoofdstuk 4 en 19), wat inhoudt 
dat alle patiënten die als Sjögren worden beschouwd, 
het ook echt hebben. Het gevolg is echter dan de 
gevoeligheid laag wordt. Diagnostische criteria voor 
veel ziekten sporen ongeveer de helft van de patiënten 
op die volgens deskundigen de betreffende ziekte 
hebben. 
 De meest betrouwbare prevalentie is m.i. die van 
Haugen et al (2008),39 zie tabel 1.3. De werkelijke 
prevalentie is waarschijnlijk 2x zo hoog (zie terug). Dit 
betekent dat de prevalentie 0,4 (4 per 1000) is voor de 
leeftijdsgroep van 40 tot 44 jaar en 2,8 voor die tussen 
71 en 74 jaar (28 per 1000).  Omdat het syndroom 
van Sjögren 10x vaker bij vrouwen dan bij mannen 
voorkomt, kan worden uitgerekend dat de ziekte bij 
ongeveer 1 op 300 vrouwen in de leeftijd 40-44 jaar 
voorkomt en bij 1 op 40 in de leeftijd 71-74 jaar.   
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Speekselklieren en speeksel

Speeksel heeft vele functies in de mond zoals:
- bescherming van de tanden en slijmvliezen 
- vochtig maken van mond
- bij het eten (smaak, vertering)
- bescherming tegen infectie
Er zijn 3 typen grote speekselklieren (zie figuur 1.2):
- de parotisklieren (oorspeekselklieren)
- de onderkaaksklieren (submandibulaire klieren)
- de klieren onder de tong (sublinguale klieren)
Er zijn ook talrijke kleine speekselkliertjes in de lip, het 
gehemelte en wangen. Elk type klier maakt speeksel van 

Prevalentie
Ongeveer 1 op de 300 vrouwen van 40-44 jaar en 
1 op de 40 van 71-74 jaar heeft het syndroom van 
Sjögren. Voor mannen is dit 10x minder vaak.

een bepaalde samenstelling. De parotis maakt waterig 
speeksel met verschillende eiwitten, IgA, lysozym,  
amylase en histatines. Deze laatste groep beschermt 
bv. tegen infectie met de schimmel Candida albicans.  
De submandibulaire en vooral de sublinguale klieren 
maken mucineus (slijmerig) speeksel. De mucines in het 
speeksel beschermt het gebit bv. tegen zuren. 
Als de functie van de parotisklier is verminderd, wordt 
het speeksel dikker en slijmeriger, terwijl verminderde 
functie van de submandibulaire en sublinguale klieren 
de speeksel wateriger maken. 
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