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4Diagnose

4.1 Waarom hebben we criteria nodig?

Diagnostische criteria voor een bepaalde ziekte (zgn. 
target disease) zijn nodig als de target disease verward 
kan worden met andere ziekten (zgn. confusable 
diseases) met overlappende verschijnselen.12 Voor een 
diagnose moet de target disease worden herkend in een 
pool van confusable diseases (figuur 4.2).Theoreti sch 
kan de target disease op twee manieren worden her-
kend: door herkenning van haar specifi eke combinati e 
kenmerken of door het uitsluiten van alle confusable 
diseases als oorzaak van de ziekteverschijnselen (figuur 
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Figuur 4.2 Schema met de target disease in een pool 
confusable disease waarvan deze moet worden onder-
scheiden.12

4.3). Het is het beste om beide manieren te gebruiken 
omdat:  

a. confusable diseases komen vaker voor dan de  
target disease; dus als er een confusable disease 
is, moet deze natuurlijk worden herkend en be-
handeld; 

b. het missen van een diagnose van een confusable 
disease (bv. bij een niet te classificeren, 
onbekende of foutnegatieve diagnose) mag 
natuurlijk niet automatisch en ten onrechte 
leiden tot een diagnose van de target disease;

c. pati ënten kunnen zowel een confusable disease  
als de target disease hebben.

Als beide manieren worden gebruikt, wordt de diagnose 
van de target disease gesteld op basis van zowel 
uitsluiting van confusable diseases als bevestiging 
door herkenning van de specifieke combinatie van 
verschijnselen van de target disease.
 Als de belangrijkste verschijnselen niet worden 
verklaard door een enkele diagnose (confusable 
disease of target disease) moet een tweede diagnose 
mogelijk zijn. Deze benadering is nuttig in de klinische 
praktijk omdat patiënten vaak meer dan één ziekte 
hebben. Herkenning van confusable diseases is dus 
een essentiële stap in het diagnostisch proces.  

Figuur 4.3 Theoretisch kan de target disease op twee manieren worden herkend: door herkenning van haar 
specifieke combinatie kenmerken (A) of door het uitsluiten van alle confusable diseases als de oorzaak van de 
ziekteverschijnselen (B).  De oranje velden geven de ziekten weer waarbij de diagnose wordt gesteld.  

Theoretisch kan de target disease op twee manieren worden herkend: door herkenning van haar 
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 Veel ziekten, met name de gegeneraliseerde auto-
immuunziekten, kunnen dezelfde ziekteverschijnselen 
hebben. Dit kan het moeilijk maken om een juiste 
diagnose te stellen.  Gewoonlijk worden in deze situatie 
criteria gebruikt voor het stellen van de diagnose. 
Criteria zijn niet meer of minder afspraken over hoe 
een diagnose wordt gesteld.
 In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, 
hoeven ziekteverschijnselen die in diagnostische 
criteria worden gebruikt, niet specifiek te zijn voor 
de target disease. Integendeel, als er een specifiek 
ziekteverschijnsel zou bestaan voor de target disease, 
zou voor een diagnose alleen dit specifieke verschijnsel 
voldoende zijn voor de diagnose en diagnostische 
criteria overbodig zijn. Zoals het geval is bij de herken-
ning van individuele personen of muziekcompositi es, 
kunnen ziekten worden herkend door hun specifi eke 
combinati e van ziekteverschijnselen. Voor ziekten 
bestaan deze combinati es uit de aanwezigheid of af-
wezigheid van bepaalde verschijnselen en de resultat-
en van klinische onderzoeken. 
 Er is een grote mate van overeenstemming over 
de definitie van het syndroom van Sjögren: zowel de 
ogen als de mond moeten erbij zijn betrokken.  Er zijn 
vele sets van criteria gepubliceerd in de loop der jaren 
(figuur 4.1) en van sommige sets bestaan meerdere 
versies.1-11  Sets verschillen in grenzen voor wat als 
abnormaal wordt beschouwd bij bepaalde testen, 
welke auto-antistoffen meetellen, en of symptomen 
(klachten) meetellen. 

Overlappende ziekteverschijnselen
Figuur 4.4 toont hoe ziekte B kan worden onderscheiden 

van overlappende ziekten A en C. 
 In situatie 1 is er geen overlap en ziekte B kan 
eenvoudig worden onderscheiden van ziekten A en C.  
 In situatie 2 is er overlap (aangeduid met *) en 
de vraag is of bij patiënten met ziekteverschijnselen 
in dit overlapgebied de diagnose B wèl of niet moet 
worden gesteld. In de spreekkamer zal diagnose B 
worden gesteld (situatie 2a) omdat die het beste past. 
Voor wetenschappelijk onderzoek zal deze diagnose 
niet worden gesteld (situatie 2b) voor patiënten in het 
overlapgebied, ook al is het aannemelijk dat ze wèl 
ziekte B hebben. 

Sensiti viteit en specifi citeit

De woorden sensitiviteit en specificiteit worden 
gebruikt om eigenschappen van testen of criteria 
weer te geven. 
 Stel dat we ziekte B willen vaststellen. De 
sensitiviteit is het percentage* van de mensen met 
ziekte B dat een abnormaal testresultaat heeft of aan 
de criteria voldoet.  De specificteit is het percentage 
van de mensen zonder ziekte B dat een normaal 
testresultaat heeft of niet aan de criteria voldoet. 
 Een probleem bij het berekenen van de 
sensitiviteit en specificiteit is dat er een methode 
moet zijn om met zekerheid vast te stellen of de 
onderzochte groepen de ziekte wel of niet hebben. 
Deze methode wordt de gouden standaard genoemd 
en vaak wordt hiervoor de mening gebruikt van een 
groep experts. 

* vaak uitgedrukt als een fractie van 1; 40% is dan 0,4

Generaliseerde auto-immuunziekten

Bij gegeneraliseerde auto-immuunziekten zijn twee 
of meer organen betrokken, bij orgaanspecifi eke 
auto-immuunziekten is dat één.

Figure 4.4 Zie de tekst over overlappende ziekte-
verschijnselen. 

A B C

A CB CA * *

1. ���� ������� ������ ������ B �� ������� A �� C

2. ������� ������ ������ B ��� ������� A �� C

a. klinische diagnose

b. researchdiagnose

BA CCA * *B* *

diagnose van ziekte B overlappend met ziekten A en C

gebied van overlap

diagnose van ziekte B overlappend met ziekten A en C

*
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in 2002 gepubliceerd en worden de  Amerikaans-Euro-
pese criteria genoemd. Ze bestaan uit 6 items (zie ta-
bel 4.1), samengevat als: oogklachten, mondklachten, 
oogtesten, lipbiopt, afb eelding of functi etesten van de 
speekselklieren en auto-anti stoff en in het bloed. 
 De diagnose syndroom van Sjögren kan ruwweg 
worden gesteld als er 4 items aanwezig zijn (zie tabel 
4.2 voor details). Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
primair en secundair syndroom van Sjögren. Secundair 
betekent hier alleen dat er ook nog een "potenti eel ge-
associeerde ziekte" is (zie verder tabel 4.2).   
 Het voordeel van de Amerikaans-Europese criteria 
is dat ze wereldwijd worden gebruikt waardoor onder-
zoeksgegevens goed uitwisselbaar zijn. Een aantal pun-
ten van kriti ek op deze criteria wordt verderop bespro-
ken. 

Volgorde van onderzoeken
Hoe moeten de criteria in de dagelijkse prakti jk wor-
den gebruikt.  De auteurs geven hiervoor geen advies. 
Een logische manier zoals die door de auteur wordt ge-
bruikt, volgt hieronder. 
 Eerst dient te worden vastgesteld of de oog- en 
mondklachten typisch voor het syndroom van Sjögren 
zijn (zie tabel 4.1, items I en II).
 Bloedonderzoeka wordt gedaan om andere oorzaken 
van de klachten uit te sluiten en er wordt getest op anti -
stoff en tegen SSA/Ro en SSB/La, desgewenst aangevuld 
met de ANA, reumafactor en anti -CCP. 
 Tegelijk kunnen oogtesten worden afgesproken bij 

Hoe gebruik je de diagnosti sche criteria?

In het algemeen is het  niet logisch om oogtesten 
(item 3) te doen bij pati ënten zonder typische oog-
klachten (item 1).  Evenzeer is het niet logisch om als 
een pati ënt geen typische mond- of speekselklierk-
lachten (item 2) heeft , een lipbiopt of enige andere 
speekselkliertest (item 5) te doen. 
 In beide situati es is de kans op het vinden van 
afwijkingen klein en niet relevant.  Het is evenmin 
logisch om door te gaan met onderzoeken om de 
diagnose syndroom van Sjögren te stellen als de 
pati ënt niet meer aan 4 items kan komen, en dus 
niet meer kan voldoen aan de criteria.  
 Als andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten 
geven kenmerkende symptomen een verdenking 
op het syndroom van Sjögren.  Het kan nutti  g zijn 
om later, bv. na een jaar, nog eens te beoordelen of 
de pati ënt aan de criteria kan voldoen, m.n. als de 
ziekte minder dan 5 jaar bestaat. Ondertussen kan 
de pati ënt net zo worden behandeld als pati ënten 
die aan de criteria voldoen. 

 Criteria zijn niet definitief het laatste woord maar 
worden zo nu en dan aangepast, bv. als er nieuwe 
laboratoriumtesten beschikbaar zijn. 

4.2 Criteria voor verschillende toepassingen

Diagnosen voor klinische toepassing
Voor individuele patiënten in de spreekkamer is het 
stellen van een passende diagnose het eerste doel.  
De diagnose is nl. veelal de basis voor behandeling, 
controles en inschatting van de prognose. 
 Eén van de bezwaren die kleven aan het gebruik 
van researchcriteria voor de diagnose van individuele 
patiënten is dat meer dan de helft van patiënten die 
volgens experts het syndroom van Sjögren hebben,  
niet aan deze criteria voldoen.  Het gevolg is vaak dat 
deze patiënten geen behandeling krijgen!  
 
Diagnosen voor  wetenschappelijk onderzoek
Vaak wordt voor wetenschappelijk onderzoek d.m.v. 
researchcriteria de eis gesteld dat de diagnosen "ab-
soluut zeker" moeten zijn, ook al wordt een deel van 
de pati ënten die de ziekte wél hebben niet in de studie 
opgenomen. Resultaten van veel wetenschappelijke 
studies zijn dus in een relati ef klein deel van de pati ën-
tenpopulati e met de ziekte uitgevoerd (zie paragraaf 
hierboven). De resultaten kunnen dan betrouwbaar 
worden gebruikt voor de betreff ende ziekte in het 
algemeen omdat de onderzochte groep en de groep 
waarvoor het eigenlijk bedoeld is, niet vergelijkbaar 
meer zijn. De enige oplossing is dat dezelfde criteria 
zowel voor klinisch gebruik als voor research geschikt 
zijn. De ESSIC criteria voor de diagnose van blaaspijn-
syndroom/intersti ti ële cysti ti s zijn een voorbeeld van 
hoe deze problemen kunnen worden voorkómen (zie 
het hoofdstuk over urogenitale afwijkingen).
 
4.3 Amerikaans-Europese criteria 
(zie ook box hieronder)

Sinds meer dan 10 jaar worden vrijwel alleen de ver-
schillende versies van de Europese criteria voor de di-
agnose syndroom van Sjögren worden gebruikt. Deze 
zijn een aantal keren herzien, de laatste versie werd 

April 2012: nieuwe criteria gepubliceerd

In april 2012 zijn nieuwe criteria voor de diagnose 
syndroom van Sjögren gepubliceerd.  Deze worden 
aan het einde van dit hoofdstuk besproken (para-
graaf 4.6) en van commentaar voorzien na de kri-
ti sche opmerkingen over de Amerikaans-Europese 
criteria (paragraaf 4.5).
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Tabel 4.1 Herziene internati onale classifi cati ecriteria voor het syndroom van Sjögren 10,11 
(zgn. Amerikaans-Europese criteria)

I.  Oogsymptomen: een bevesti gend antwoord op één of meer van de volgende vragen: 
 1.  Heb je langer dan 3 maanden last gehad van dagelijkse, aanhoudende, hinderlijke droge ogen? 
 2.  Heb je herhaaldelijk het gevoel van zand of vuiltje in de ogen? 
 3.  Gebruik je meer dan 3x per dag kunstt ranen? 

II.  Mondsymptomen: een bevesti gend antwoord op één of meer van de volgende vragen: 
 1.  Heb je langer dan 3 maanden dagelijks een gevoel van droge mond?
 2.  Heb je bij herhaling of aanhoudend als volwassene gezwollen speekselklieren gehad? 
 3.  Drink je vaak om droog voedsel te kunnen doorslikken? 

III. Oogafwijkingen: bewijs van oogbetrokkenheid door afwijkend resultaat van minstens van:  
 1.  Schirmer-I test, uitgevoerd zonder verdoving (≤ 5 mm in 5 minuten)
 2.  Bengaalsrood score of met een andere kleurstof (≥ 4  volgens het Van Bijsterveld’s scoresysteem)

IV.  Histopathologie:
 In de kleine speekselklieren (verkregen onder een normaal uitziend slijmvlies) focale lymfocytaire sialo-

adeniti s, beoordeeld door een ervaren histopatholoog, met een focusscore ≥ 1, gedefi nieerd als het 
aantal foci lymfocyten grenzend aan normaal uitziende muceuze acini met meer dan 50 lymfocyten per 4 
mm2 klierweefsel

 
V.  Speekselklierbetrokkenheid: bewijs door afwijkend resultaat van minstens één van: 
 1.  Ongesti muleerde speekselfl ow (≤ 1.5 ml in 15 minuten)
 2.  Paroti ssialografi e met diff use sialectasieën (puntvormig, holten, destructi ef patroon), zonder bewijs  

 van afsluiti ng van de grote gangen
 3.  Speekselklierscinti grafi e met vertraagde opname, verminderde concentrati e en/of vertraagde 
  uitscheiding van de tracer
 
VI.  Auto-anti stoff en: aanwezigheid in het serum van de volgende auto-anti stoff en:
 1.  Anti stoff en tegen Ro(SSA) of La(SSB) anti genen, of beide 

Tabel 4.2 Herziene regels voor classifi cati e 10,11

Voor primair syndroom van Sjögren
Bij pati ënten zonder een mogelijk geassocieerde ziekte, kan primair syndroom van Sjögren als volgt worden gedefi nieerd:
a. De aanwezigheid van 4 van de 6 items wijst op primair syndroom van Sjögren op voorwaarde dat item IV (histopatho-

logie) of VI (serologie) positi ef is
b. De aanwezigheid van 3 van de objecti eve items (items III, IV, V, VI)
c. De classifi cati on tree procedure is een volwaardige alternati eve methode voor classifi cati e, hoewel het meer geschikt 

is voor klinisch-epidemiologisch onderzoek

Voor secundair syndroom van Sjögren
Bij pati ënten met een potenti eel geassocieerde ziekte (bv. een andere gedefi nieerde bindweefselziekte), kan de 
aanwezigheid van item I of item II plus een van de items III, IV en V worden beschouwd als een aanwijzing voor het 
secundair syndroom van Sjögren

Uitsluiti ngen:
Bestraling van hoofd-hals in het verleden
Hepati ti s C infecti e
Acquired immunodefi ciency disease (AIDS)
Voorafgaand lymfoom 
Sarcoïdose
Graft -versus-host ziekte
Gebruik van anti cholinergische geneesmiddelen (korter geleden dan 4x de halfwaardeti jf ervan)

I.  Oogsymptomen: een bevesti gend antwoord op één of meer van de volgende vragen: 

Tabel 4.2 Herziene regels voor classifi cati e 

Verklaring symbolen
< minder dan
 ≤ minder of gelijk aan
> meer dan 
≥ meer of gelijk aan
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de oogarts (Schirmertest, break-up ti me en de Van Bijs-
terveldscore, zie hoofdstuk 13). 
 Als alle resultaten tot nu toe bekend zijn, zijn er 2, 3 
of 4 items aanwezig (zie fi guur 4.6).  
  Bij 4 items is de diagnose rond, bij 3 kan een 
lipbiopt worden gedaan omdat met een focusscore 
van 1 of hoger aan de criteria wordt voldaan.  Bij 2 
items hoeven geen verdere testen te worden gedaan 

omdat niet meer aan de criteria kan worden voldaan. 
 Het komt regelmati g voor dat pati ënten minder dan 
4 items van de criteria hebben. Als andere oorzaken 
van de klachten en afwijkingen zijn uitgesloten, blijft  
het Sjögrensyndroom als de meest aannemelijke ver-
klaring over, mede door het vaak voorkomen ervan, 
met name bij vrouwen.  De benadering van de behan-
deling en controles kan hetzelfde zijn als van personen 
die aan de criteria voldoen.  

4.4 Aanvullende informati e over de criteria en testen

Sensiti viteit van de Amerikaans-Europese criteria 
voor de diagnose van het syndroom van Sjögren 
Diagnosti sche criteria worden gewoonlijk ontworpen 

Figuur 4. Classifi cati e tree methode voor de diagnose 
van het syndroom van Sjögren syndroom met aan-
tallen foutnegati eve en foutpositi eve classifi cati es 
volgens de Amerikaans-Europese criteria. De getallen 
in de cirkels en vierkanten geven het aantal pati ënten 
aan in de betreff ende knoop met Sjögren (boven) en 
geen Sjögren (onder). 

Gezonden kunnen een abnormaal lipbiopt en 
Sjögrenpati ënten een normaal lipbiopt hebben! 

18-40% van Sjögrenpati ënten heeft  een normaal 
lipbiopt.
  Brun JG et al (2002) 14

15% van de gezonde personen zonder klachten van 
droogte van de ogen of mond hebben een abnor-
maal lipbiopt  met focusscores van 2 tot 6.

Radfar L et al (2002) 13
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Figuur 4.6 Stroomdiagram voor de diagnose van het 
syndroom van Sjögren zoals gebruikt door de auteur.
Zie de tekst voor details. De gele vierkanten geven het 
aantal items van de criteria aan dat aanwezig is.   
Afk orti ngen: OS: oogsymptomen; MS: mondsymp-
tomen; OT: abnormale oogtesten; LB: abnormaal 
lipbiopt; KCS: keratoconjuncti viti s sicca; FLS: focale 
lymfocytaire sialo-adeniti s
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a Om prakti sche redenen worden tegelijk bloedtesten 
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voor wetenschappelijk onderzoek. Er worden daarom 
cut-off punten gekozen voor een hoge specificiteit.  Dit 
geeft echter altijd een lage sensitiviteit.  Brun et al.14 
bestudeerden Sjögrenpatiënten van een Noorse univer-
siteitspolikliniek  voor reumatologie.  Zij vergeleken hoe-
veel van deze patiënten aan de Europese preliminaire 
criteria uit 1993 voldeden in vergelijking met de gemo-
dificeerde criteria15 die hetzelfde zijn als de Amerikaans-
Europese criteria uit 2002.  Het verschil tussen beide 
versies uit 1993 en 2002 is dat bij de laatste aan item IV 
(lipbiopt) of aan item VI (serologie) moet zijn voldaan en 
dat een positieve ANA of reumafactor niet meer meetel-
len in item VI.  Ze vonden dat van 203 patiënten met een 
klinische diagnose syndroom van Sjögren 57,1% aan de 
1993 criteria voldeden en slechts 40,9% aan de gemodi-
ficeerde (gelijk aan de 2002 criteria).  Ramos-Casals et 
al24 vonden dat van de Sjögrenpatiënten die voldeden 
aan de criteria van 1993 slechts 45% voldeed aan de 
criteria van 2002.  
 De thans gebruikte 2002 criteria voor het syn-
droom van Sjögren missen dus 60% van de patiënten 
die door ervaren artsen de diagnose Sjögren hebben 
gekregen. In de praktijk betekent geen diagnose ook 
meestal geen behandeling en talloze problemen bij 
arbeidsongeschiktheid, een onacceptabele situatie!  
De auteur heeft daarom in het verleden voorgesteld 
om de naam Sjögren’s like syndroom te gebruiken bij 
patiënten met 3 items van de criteria en waarbij geen 
andere verklaring van de klachten en afwijkingen zijn 
gevonden.16  Deze benaming komt overeen met die 
die wordt gebruikt bij het antifosfolipidensyndroom en 
3 van de items van de diagnostische criteria voor SLE 
(antifosfolipidensyndroom bij lupus-like syndroom).  
Een betere naam zou echter incompleet syndroom van 
Sjögren zijn omdat het woord "like" suggereert dat het 
er alleen maar op lijkt maar in werkelijkheid iets anders 
is.  Zie ook het hoofdstuk over incompleet syndroom van 
Sjögren. 

Specificiteit van het lipbiopt
Het lipbiopt wordt vaak min of meer als gouden standaard 
voor de diagnose syndroom van Sjögren gebruikt. Ten 
onrichte zoals uit onderstaande informatie zal blijken. 
 In 2002 werd een onderzoek gepubliceerd over 
speekselklierbiopten bij 54 gezonde vrijwilligers die 

als controlepersonen hadden gediend in verschillende 
onderzoeken over afwijkende functie van speekselklie-
ren.13   Een biopsie met een focusscore van hoger dan 1 
werd als positief beschouwd (d.i. iets strenger dan de 
Amerikaans-Europese criteria waarbij een focusscore 
van 1 ook als abnormaal wordt beschouwd.  15% van 
de gezonde personen had een afwijkend lipbiopt met 
een focusscore van 2 tot 6 en geen van hen had symp-
tomen van droge mond of droge oge. Er was geen ver-
band tussen de focusscore en leeftijd, roken, serologie 
of speekselflow bij deze personen. 
 In een recent onderzoek naar verschillen in beoor-
deling door 5 erkende pathologen van dezelfde serie 
lipbiopten was de overeenstemming over de hele linie 
slecht wat betreft diagnose, focusscore en histologi-
sche kernmerken van de biopten.17  
 Bovenstaande bevindingen maken dat het lipbiopt 
nauwelijks waarde heeft voor de diagnostiek van het 
syndroom van Sjögren. Misschien moet het alleen wor-
den gebruikt om bij verdenking andere ziekten dan het 
syndroom van Sjögren op te sporen zoals sarcoïdose en 
lymfomen. 

Niet-invasieve technieken voor speekselklierafwijkingen 
Diagnostische methoden om afwijkingen in speeksel-
klieren te ontdekken zijn van oudsher biopten en sialo-
grafie. Dit zijn invasieve methoden die schadelijk kunnen 
zijn. Niet-invasieve technieken zoals ultrasound (echo) 
en MRI (magnetic resonance imaging) kunnen ook op 
betrouwbare wijze worden gebruikt voor de diagnos-
tiek van het syndroom van Sjögren en kunnen in de 
toekomst invasieve en risicovolle methoden vervangen.  
Beide methoden verder besproken. 

MRI sialografie
Tonami et al. onderzochten de effectiviteit van MRI 
sialografie van de klierbuizen van de parotis voor de 
diagnose en stagering van het syndroom van Sjögren.18 

Bij controlepersonen waren de hoofdgang en eerste 
vertakkingen duidelijk zichtbaar. Bij Sjögrenpatiënten 
waren afwijkingen (gestippeld, met holten, destructie) 
goed zichtbaar.  De bevindingen bij de MRI kwamen 
goed overeen met die van het lipbiopt.   De onderzoe-
kers concluderen dat MRI sialografie de afwijkingen die 
van belang zijn voor de diagnose van het syndroom van 
Sjögren kan vaststellen en dat deze methode mogelijk 
de klassieke sialografie (met contrastvloeistof en rönt-
genfoto’s) zal vervangen. 
 Roberts et al. gebruikten zgn. dynamische MRI met 
contrastverhoging en “tracer kinetic modeling” om te 
veranderingen in de kleine bloedvaten  bij Sjögren vast 
te leggen.19 Ze vonden grote verschillen in de micro-
vasculaire pathofysiologische kenmerken van het syn-
droom van Sjögren. 

Gemiste diagnosen .....

Bijna 60% van patiënten met een door ervaren 
artsen gestelde diagnose syndroom van Sjögren 
voldoen niet aan de Amerikaans-Europese criteria 
voor het syndroom van Sjögren.
  Brun JG et al (2002) 14
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Echo (ultrasound) 

... de vervanging van oudere afb eeldingstechieken 
door echo’s - een eenvoudig, goedkoop en niet-
invasief diagnosti sch hulpmiddel dat pati ënten niet 
blootstelt aan straling - is haalbaar en wenselijk.

Tzioufas AG, Moutsopoulos HM (2008) 22

Ultrasound kwam er als beste uit, gevolgd door 
sialografi e en scinti grafi e.

Salaffi   F et al (2008) 23

Ultrasound (echo) 
El Miedany et al. onderzochten de diagnosti sche waar-
de van echo’s en MRI voor de kwanti tati eve beoordeling 
van de paroti s en of met deze technieken de histologie 
van speekselklierbiopten kon worden voorspeld bij pati -
enten met het syndroom van Sjögren.20  In de echo werd 
inhomogeniteit van het parenchym gezien bij 93,6% 
van de pati ënten en met MRI een nodulair patroon bij 
97,8%.  De resultaten van echo en MRI correleerden 
signifi cant met zowel de histopathologische score van 
de kleine speekselklieren (resp. r=0.82 en r=0.84) als 
de sialografi escore (resp. r=0.69 en r=0.60). Er was een 
goede overeenkomst tussen echo en MRI (r=0.87) bij 
zowel Sjögrenpati ënten als controlepersonen. 
 De onderzoekers concluderen dat de echo en de 
MRI even gevoelige instrumenten zijn voor de diagnose 
van speekselklierbetrokkenheid bij pati ënten met het 
syndroom van Sjögren. Kwanti tati eve beoordeling van 
de echo en MRI afb eeldingen betekenen een verbete-
ring bij de diagnose syndroom van Sjögren om ze goed 
de pathologiescore van de speekselklier voorspellen. 
MRI lijkt overbodig als een routi ne-onderzoek voor de 
diagnose en moet worden gezien als een tweede opti e 
als de echo normaal is. 
 Wernicke et al. toetsten de echo-criteria bij het 
onderzoek van de grote speekselklieren voor de diag-
nose van primair en secundair syndroom van Sjögren.21 
Ze selecteerden 316 pati ënten: 57 met primair synd-
room van Sjögren, 33 met secundair syndroom van 
Sjögren, 78 met siccaklachten en 148 pati ënten als 
asymptomati sche controlepersonen. Duidelijke in-
homogeniteit van het parenchym in 2 of meer grote 
speekselklieren werd met echo gevonden bij pati ën-
ten met primair en secundair syndroom van Sjögren 
bij resp. 63,1% en 63,6%. De specifi citeit was 98.7%. 
Het volume van de submandibulaire klieren was bij  
pati ënten met primair en secondair syndroom van 
Sjögren met ongeveer 30% verminderd in vergelijking 
met pati ënten met siccaklachten en asymptomati sche 
controlepersonen. Bij pati ënten met primair syndroom 
van Sjögren was er een duidelijk verband tussen inho-
mogeniciteit van het parenchym en anti stoff en tegen 
SSA/Ro en/of SSB/La. De onderzoekers concluderen 
dat detecti e van parenchyminhomogeniteit van de 
grote speekselklieren bij een verminderd volume van 
de submandibulaire speekselklieren een grote specifi -
citeit heeft  voor de diagnose van primair en secundair 
syndroom van Sjögren. 
 Salaffi   et al. vergeleken de waarde voor de diag-
nose primair syndroom van Sjögren van de echo van 
de speekselklieren met contrastsialografi e en scinti -
grafi e.23  Echo kwam er als beste uit, gevolgd door si-
alografi e en scinti grafi e.  
 Obinata et al. onderzochten de betrouwbaarheid, 

correlatie en bruikbaarheid van echo's voor de 
diagnose in vergelijking met sialografie en biopten.25,26 

Er werden 73 patiënten onderzocht. De onderzoekers 
concluderen dat echo's kunnen worden gebruikt voor 
de diagnose syndroom van Sjögren met als voordelen 
dat het niet-invasief en gemakkelijk in gebruik is. 

Uit deze studies kan worden geconcludeerd dat echo-
onderzoek - een eenvoudig, goedkoop, niet-invasief 
onderzoek dat patiënten niet blootstelt aan straling - 
oudere afbeeldingstechnieken en lipbiopten uitstekend 
kunnen vervangen bij de diagnostiek van het syndroom 
van Sjögren. Lipbiopten blijven echter belangrijk om 
Sjögren te onderscheiden bij bepaalde patiënten van er 
op lijkende ziekten zoals sarcoïdose en lymfomen. 

4.5 Kritische beoordeling van de Amerikaans-
Europese criteria 
 
4.5.1 Onderscheid primair en secundair
Helaas wordt er nog steeds onderscheid gemaakt tus-
sen primair en secundair syndroom van Sjögren zonder 
dat hiervoor enige wetenschappelijke basis is.  Verwar-
rend daarbij is ook dat de eisen voor de diagnosen erg 
verschillen. Het zou veel logischer zijn om één classifi -
cati eregel te hanteren voor het syndroom van Sjögren, 
onafh ankelijk van of er andere ziekten zijn.  Een ander 
vreemd aspect is dat een pati ënt aan de criteria kan 

Tabel 4.3  Gradering van echo-onderzoek 26 

Graad  Bevindingen

0 (homogeniteit)  Normale klieren
1 (lichte inhomogeniteit)  Kleine hypodense plekken
2 (milde inhomogeniteit)  Multi pele verspreide hypo-
 dense gebieden (2 mm)
3 (duidelijke inhomogeniteit)  Multi pele verspreide hypo-
 dense gebieden (2-6 mm)
4 (grove inhomogeniteit)  Multi pele hypodense 
 gebieden ( 6 mm)

Graad  Bevindingen

0 (homogeniteit)  Normale klieren
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voldoen zonder dat er oogklachten en oogafwijkingen 
zijn. Als bij een patiënt de ogen niet zijn betrokken en  
de speekselklieren wel (subjectief en objectief) is het 
beter om dit focale lymfocytaire sialo-adenitis (FLS) te 
noemen in plaats van syndroom van Sjögren.  Dit zou 
geheel in overeenstemming zijn met de werkwijze als 
de patiënt alleen oogbetrokkenheid heeft, waarbij men 
spreekt van keratoconjunctivitis sicca (KCS), zie ook fi-
guur 4.5 en 4.6. 

Los van mijn mening dat het onderscheid tussen 
primair en secundair syndrome van Sjögren zinloos 
is, in de praktijk verwarrend en soms onzinnig is (bv. 
iemand die 30 jaar het syndroom van Sjögren heeft en 
dan reumatoïde artritis krijgt, verandert van primair 
in secundair syndroom van Sjögren), is het vreemd 
dat de regels voor interpretatie van de criteria ook 
nog verschillend zijn.  Zo telt het hebben van een 
potentieel geassocieerde ziekte, welke dit zijn is 
overigens onduidelijk, mee voor de diagnose secundair 
syndroom van Sjògren maar  antistoffen niet. Dit is 
des te absurder omdat vanaf de 2002 criteria voor de 
serologie alleen nog antistoffen tegen SSA en/of SSB 
meetellen en die mogen geen gewicht meer in de 
schaal leggen bij het secundair syndroom van Sjögren! 

4.5.1 Aantal-items-regel en classificatiecriteria zijn 
strijdig met elkaar
De criteria en regels zoals beschreven in de tabellen 
4.1 en 4.2 zijn in tegenspraak met de benadering 
weergegeven in figuur 4.5 uit dezelfde publicatie waarin 
een patient als "niet Sjögren" wordt geclassificeerd als 
er niet typische mond- en oogklachten zijn. 

4.5.2 Item I: oogklachten
Sub-item I.1 vraagt naar het gevoel van droge ogen. 
Mensen kunnen echter geen droogte van de ogen voe-
len en noemen de irritatieklachten van de ogen  (bran-
derigheid, zandgevoel) pas droge ogen na een bezoek 
aan de oogarts, m.n. als een Schirmertest afwijkend 
was, de oogarts zegt dat men droge ogen heeft en er 
oogdruppels zijn voorgeschreven die de klachten ver-
minderen.
 Sub-item 3 vraagt naar het gebruik van oodruppels 
en telt als men meer dan 3x per dag druppelt. Omdat 
mensen meestal druppelen op advies van de oogarts 
is het antwoord op dit item sterk afhankelijk van dit 
advies.

4.5.3 Item II: mondklachten
Sub-item II.1 (gevoel van een droge mond) komt 
heel veel voor in de bevolking en zegt weinig over de 
kans op Sjögren. Bij sub-item II.3 (de gewoonte om te 

drinken bij het eten) gaat het natuurlijk niet om een 
gewoonte maar of men zonder drinken droog voedsel 
kan doorslikken. Dit laatste is een uitstekende test op 
de functie van de (grote) speekselklieren.  Verdere 
studies zouden moeten uitwijzen of de meting van de 
speekselflow (item V.1) dan nog extra informatie geeft 
voor de diagnose, iets wat de auteur betwijfelt.  
 Gek genoeg - en m.i. ten onrechte - is de objectieve 
vaststelling van één- of tweezijdige vergroting van de 
parotisklier geen item in de criteria. Vergroting van de 
speekselklier als volwassene telt wel bij de klachten 
(item II) maar scoort niet extra als iemand al een dro-
ge mond als klacht heeft (ook item II).  De objectieve 
vaststelling van vergrote parotisklier(en) betekent veel 
meer voor de diagnose dan een verminderde speeksel-
productie en zou als apart item moeten meetellen. 

4.5.4 Lipbiopt
Van de patiënten met het syndroom van Sjögren heeft 
60-82% een afwijkend lipbiopt.14 15% Van de gezonde 
personen zonder klachten van droogte van de ogen of 
mond heeft 15% een abnormaal lipbiopt  met focus-
scores van 2 tot 6.13  Bovendien is de overeenstemming 
bij de beoordeling door pathologen slecht.17 
 De sensitiviteit van het lipbiopt is als test voor 
Sjögren is dus 60-82% en de specificteit 85%. Dit 
betekent niets anders dan dat het lipbiopt voor de 
diagnose Sjögren weinig waard is. Het kan wel nuttig 
zijn om andere ziekten en complicaties vast te stellen.  

4.5.5 Speekselklierfunctie en macroscopie 
Item V is een vergaarbak van diverse onderzoeken met 
verschillende betekenissen. Sub-items V.1 (speeksel-
flow) en V.3 (scintigrafie) ) testen op een verminderde 
speekselklierfunctie, terwijl item V.2 (sialogram) betrek-
king heeft op anatomische afwijkingen zoals ductiëcta-
sieën (die mogelijk vooral het gevolg zijn van bacteriële 
infecties door afsluiting van kliergangen door taai speek-
sel en zwelling van de klier).  Item V telt als één, twee of 
drie onderdelen afwijkend zijn. Het maakt niet uit hoe-
veel er dit zijn en dat is niet logisch omdat ze verschil-
lende aspecten testen.  

4.5.6 Auto-antistoffen
Auto-antistoffen tegen SSA/Ro en SSB/la komen 
onafhankelijk van elkaar voor en zijn geassocieerd met 
elkaar via auto-immuunziekten zoals het syndroom van 
Sjögren of subacute cutaneous lupus erythematodes. 
Ook hier maakt het niet uit of er antistoffen tegen 
alleen SSA/Ro of SSB/La of tegen beide zijn.  Relatief 
nieuw is dat er twee soorten antistoffen tegen SSA zijn, 
nl. tegen SSA 52 en tegen SSA 60. Ook deze kunnen 
onafhankelijk van elkaar voorkomen. De kans dat 
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een patiënt Sjögren heeft is echter veel groter als er 
antistoffen zijn tegen zowel SSA/Ro als SSB/La.  

4.5.7 Alternatief
De mening van de auteur is dat de items van de criteria 
in 3 hoofdgroepen moeten worden verdeeld:

1. klachten door droge slijmvliezen 
2. objectieve afwijkingen van exocriene klieren
 a. verminderde functie 
 b. abnormale macroscopische anatomie    
 c. abnormale microscopische anatomie
3. aanwezigheid van auto-antistoffen 

Groep 1: Klachten (symptomen)
 -  typische oogklachten
 -  typische mondklachten

Groep 2: Objectieve afwijkingen van exocriene klieren

 a. Verminderde functie  
 -  abnormale Schirmertest
 -  verminderde speekselflow
 -  abnormale scintigrafie

 b: Abnormale macroscopische anatomie 
 -  vergroting van de parotisklier
 - afwijkingen bij echo-onderzoek
 - afwijkingen bij sialografie

 c: Abnormale microscopische anatomie 
 - abnormale focusscore van een traan- of
  speekselklier  

Groep 3: Auto-antistoffen
 - antistoffen tegen SSA (52 kD)
 -  antistoffen tegen SSA (60 kD)
 -  antistoffen tegen to SSB
 - reumafactor met negatieve anti-CCP
 -  positieve ANA zonder aanwijIng voor SLE (?)
  
De bijdrage voor de diagnose van elk van deze onder-
delen moet worden bepaald met een geschikte statis-
tische methode, bv. logistische discriminantanalyse. Dit 
zou gevolgd moeten worden door het definiëren van 
subtypes binnen de Sjögren. Typering van subgroepen 
binnen ziekten is een succesvolle benadering gebleken 
voor de behandeling van vele kwaadaardige ziekten 
(voorbeelden zijn leukemieën, lymfomen, borstkanker, 
darmkanker enz.). Zie ook het hoofdstuk over urogeni-
tale ziekten bij blaaspijnsyndroom/interstitiële cystitis, 
een voorbeeld van diagnostische criteria met subtype-
ring van de ziekte.

4.6 Voorlopige ACR classificatiecriteria 

In april 2012 werden er door de Sjögren’s International 
Collaborative Clinical Alliance (SICCA) nieuwe 
voorlopige criteria voorgesteld voor de classificatie 
van het syndroom van Sjögren (tabel 4.4).27 Zij 
vonden dat er nieuwe stringente criteria nodig waren 
omdat er biologic agents (monoklonale antistoffen, 
zie hoofdstuk 5) voor behandeling beschikbaar zijn 
gekomen. De consequentie van iemand ten onrechte 
als syndroom van Sjögren te classificeren zou dan 
ernstig zijn gezien de potentieel toxische bijwerkingen 
van deze middelen.  
 Er werd een nogal complexe methode gevolgd 
gebaseerd op:

1. de mening van experts; 
2. analyse van data van de SICCA groep; 
3. een model van de gouden standaard; 
4. vergelijking met de Amerikaans-Europese criteria; 
5. vergelijking met een nieuwe externe groep van 
     patiënten en controles.

Verschillen met de Amerikaans-Europese criteria
De belangrijkste verschillen met de tot nu toe meestal 
gebruikte Amerikaans-Europese criteria zijn dat klach-
ten niet meer meetellen maar alleen zgn. objectieve 
testen: 

1. één oogtest
2. lipbiopt
3. auto-antistoffen 

Voor de objectieve oogcomponent is de Schirmertest  
vervallen en telt alleen de oogkleuringstest (de ben-
gaalsroodkleuring maar dan met bv. lissaminegroen) 
mee. Het onderdeel telt mee bij een  score  van ≥3 (de 
van Bijsterveldscore) in plaats van ≥4. 
 Het lipbiopt telt mee zoals in de Amerikaans-Euro-
pese criteria. Men accepteert dus de slechte testeigen-
schappen van het lipbiopt zoals eerder in dit hoofdstuk 
beschreven (te lage sensitiviteit, te lage specificteit 
en slechte overeenstemming bij de beoordeling door 
pathologen) terwijl bij de Schirmertest de slechte test-
eigenschappen als argument werd gebruikt om deze te 
schrappen.  Parotisbiopten worden niet genoemd.
 De speekselkliertesten zoals de speekselflow, scin-
tigrafie en sialografie tellen niet meer mee.  Het voor-
deel hiervan is dat men afstapt van deze drie volledig 
verschillende technieken met deels onvoldoende dui-
delijke grenzen tussen normaal en abnormaal. Men 
ziet echter tegelijk af van de mogelijkheden van MRI 
en echografie bij speekselklieronderzoek.  
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zullen vinden.  De eerste indruk is dat ze niet veel an-
ders zijn dan de Amerikaans-Europese criteria, waar-
door in eerste instanti e vooral de verwarring en ver-
deeldheid toeneemt. Voor lopende  studies lijkt het 
geen probleem om beide sets van criteria naast elkaar 
te beoordelen. 
 Een gemiste kans is dat er geen subtyperingen zijn 
ingevoerd zoals eerder in dit hoofdstuk werd bepleit. 
Dit is des te vreemder omdat de onderzoekers naar ei-
gen zeggen de criteria vooral hebben ontwikkeld voor 
trials met geneesmiddelen. Het onderscheiden van 
subtypes zou juist veel meer kans geven pati ënten te 
identi fi ceren die op een bepaalde behandeling goed 
reageren, te vergelijken met de waarde van subtype-
ring bij kwaardaardige aandoeningen zoals leukemie-
en, lymfomen, borstkanker enz.  

Performance 
De opgegeven getallen voor sensiti viteit en specifi ci-
teit  zijn hoog maar in de prakti jk kloppen die nooit. De 
verwachti ng is dat door de ruimere serologie-eisen de 
sensiti viteit hoger is dan van de Amerikaans-Europese 
criteria maar dat tegelijkerti jd ook  pati ënten met bv. 
een (vroege) reumatoïde artriti s en  keratoconjuncti vi-
ti s sicca ten onrechte als syndroom van Sjögren zullen  
worden geclassifi ceerd.  

Tabel 4.4  Voorlopige ACR-classifi cati ecriteria voor het syndroom van Sjögren* (april 2012) 27 

Personen met voor SS suggesti eve afwijkingen en symptomen voldoen aan de classifi cati e van SS als er min-
stens 2 van onderstaande 3 objecti eve kenmerken zijn: 
1. positi eve serum anti -SSA/Ro en/of anti -SSB/La of (positi eve reumafactor en ANA ti ter ≥1:320)
2. speekselklier biopt uit de lip met focale lymfocytaire sialo-adeniti s met een focusscore ≥1 focus/4 mm2 †
3. keratoconjuncti viti s sicca met oogkleuringsscore ≥3 (waarbij ervan wordt uitgegaan dat de persoon niet 
    dagelijks oogdruppels gebruikt voor glaucoom en de laatste 5 jaar geen hoornvliesoperati e of kosmeti sche 
    ooglidoperati e heeft  ondergaan). ‡

Een voorafgaande diagnose van één van onderstaande aandoeningen sluit deelname uit in SS studies of 
geneesmiddelentrials vanwege overlappende klinische verschijnselen of beïnvloeding van testen van de 
criteria:
Voorgeschiedenis met bestraling van hoofd en hals 
Hepati ti s C infecti e
AIDS 
Sarcoïdose 
Amyloïdose 
Graft -versus-host ziekte 
IgG4-gerelateerde ziekte 

*  deelnemers met reumatoïde artriti s, SLE, sclerodermie, of andere bindweefselziekten werden uitgesloten 
    omdat er hier slechts 87 (6%) van waren.  SS = syndroom van Sjögren; ANA = anti nucleaire anti stof.
†  met gebruik van histopathologische defi niti es en bepaling van de focusscore zoals eerder beschreven.28

‡  met gebruik van oogkleuringsscore zoals eerder beschreven.29

Bij het serologie-onderdeel tellen, naast de anti stoff en 
tegen SSA/Ro en/of SSB/La, ook de combinati e van een 
positi eve  reumafactor én een ANA met een ti ter van 
≥320 mee. Bij deze laatste combinati e had het beter 
geweest om daarbij ook een negati eve anti -CCP test te 
verlangen omdat een reumafactor dan geen gewicht 
in de schaal zou leggen als deze duidelijk samenhangt 
met een onderliggende reumatoïde artriti s. 
 Helaas wordt er geen aandacht besteed aan anti -
stoff en tegen 52 kD SSA.

Interpretati e
Pati ënten voldoen aan de ACR-classifi cati e als er twee 
van de drie onderdelen aanwezig zijn.  Daarmee ver-
schilt de interpretati e niet veel van de Amerikaans-
Europese criteria waar de oog- en mondklachten - die 
beide min of meer aanwezig moeten zijn - ook mee-
tellen  en er 4 onderdelen aanwezig moeten zijn voor 
classifi cati e.   
 Het begrip secundair syndroom van Sjögren wordt 
gelukkig niet meer gebruikt in deze voorlopige ACR-cri-
teria. De auteurs suggereren dat dit onderscheid - m.i. 
terecht - als obsoleet zou moeten worden beschouwd. 

De prakti jk
In de prakti jk zal moeten blijken of de criteria ingang 
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Politiek
De auteurs leggen de nadruk op de acceptatie van de 
voorgestelde criteria door het American College of 
Rheumatology (ACR).  Het is niet uitgesloten dat vooral 
dit de politieke drijfveer voor het ontwikkelen van deze 
ACR-criteria is geweest omdat er geen duidelijke voor-
delen zijn van de nieuwe criteria ten opzichte van de 
Amerikaans-Europese en de opgegeven redenen om 
ze op te stellen op zijn minst merkwaardig zijn.  De 
Amerikaans-Europese criteria waren volledig in Europa 
ontwikkeld zonder betrokkenheid van de ACR. Ze kre-
gen pas het predikaat “Amerikaans” erbij in de laatste 
versie uit 2002 - die slechts marginaal verschilde van de 
versie ervoor, dus ook om politieke redenen. 


