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In dit hoofdstuk worden een aantal testen besproken
die worden gebruikt bij de diagnose van het syndroom
van Sjögren. Ze worden onderverdeeld in oogtesten,
speekselkliertesten en bloedonderzoek.
Oogtesten
Schirmertest
Deze test is een maat voor de traanproductie. Een
omgevouwen rand van een stripje filtreerpapier van
5x30 mm wordt over de rand van het onderste ooglid
geplaatst (figuur 15.1) waarna de ogen licht worden
gesloten. Na 5 minuten wordt gemeten hoeveel mm
van het filtreerpapier nat is geworden. Normaal is
dat meer dan 5 mm. De Schirmertest is normaal bij
ongeveer 20% van de Sjögrenpatiënten, reden waarom
een normale Schirmertest de ziekte van Sjögren niet
uitsluit.
Er zijn twee varianten: de Schirmer-I-test en de
Schirmer-II-test. Bij de Schirmer-II-test wordt de meting
gedaan nadat de traanproductie is gestimuleerd
via de binnenzijde van de neus. In de AmerikaansEuropese criteria wordt de Schirmer-I-test gebruikt
(zie hoofdstuk 4).
Bengaalsroodtest
De kleurstof bengaalsrood kleurt cellen aan de

Figuur 15.1 Schirmertest. Het natte deel van het
stripje kleurt rood aan. Zie de tekst voor verdere
uitleg. Foto: Dr. O.P. van Bijsterveld.
oppervlakte van het oog aan als ze niet zijn bedekt
door de slijmlaag van de traanfilm (figuur 15.2). Het
resultaat van de test wordt uitgedrukt als de Van
Bijsterveldscore. Een score van 4 of hoger is abnormaal
voor de Amerikaans-Europese criteria. Bij patiënten
met het syndroom van Sjögren kan bengaalsrood
veel pijn veroorzaken en wordt o.a. daarom niet veel
meer gebruikt. De test kan ook worden uitgevoerd
met lissaminegroen en is dan minder pijnlijk maar wel
moeilijker af te lezen. De test heeft vooral betekenis
voor het stellen van de diagnose.

Figuur 15.2 Bengaalsroodkleuring. Links: let op de horizontale rode band over de onderkant van het oog. Rechts:
de Van Bijsterveldscore wordt bepaald door de drie afzonderlijke scores (van 0 tot 3; 0 is normaal en 3 is de
sterkste aankleuring) bij elkaar op te tellen. De score per oog is maximaal 9. In de Amerikaans-Europese criteria
(zie hoofdstuk 4) wordt een score van 4 of hoger als abnormaal beschouwd. Foto: Dr. O.P. van Bijsterveld.
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Lipbiopt
- sensitiviteit voor syndroom van Sjögren: 60-82% 4
- specificiteit: 85% 2
- overeenkomst tussen beoordelingen door
gekwaliceerde pathologen: slecht 3

Figuur 15.3 De traan break-up time (BUT): de donkere
plekken zijn het gevolg van onderbrekingen in de
traanfilm (zie tekst). Foto: Dr. O.P. van Bijsterveld.
Break-up tijd (BUT)
Het doel van de traan-break-up tijd (BUT) is het meten
van de "kwaliteit" van het traanvocht. Hiermee
wordt vooral bedoeld in hoeverre de waterlaag van
de traanfilm volledig wordt afgedekt door een dun
lipidenlaagje. De functie van het lipidenlaagje is het
tegengaan van verdampen van de waterlaag en om
een gladde voorzijde van het oog te verkrijgen voor
een scherp beeld.
De test wordt uitgevoerd door een druppel
fluorescerende kleurstof in het oog te druppelen.
De proefpersoon moet dan een keer knipperen
om de kleurstof goed over het oog te verdelen.
Daarna moet de persoon de ogen 10 seconden
openhouden zonder te knipperen. Er wordt daarbij
bekeken hoelang de traanfilm gelijkmatig over het
oogoppervlak verdeeld blijft. Na een poosje vertoont
de traanfilm onderbrekingen op het oppervlak
door de oppervlaktespanning. Doordat het oog was
ingedruppeld met een fluorescerende kleurstof kunnen
deze onderbrekingen worden gezien als donkere
plekken in de fluoresceinelaag (zie figuur 15.3). Normaal
blijft de traanfilm langer dan 10 seconden intact. Deze
test is niet alleen abnormaal bij veel patiënten met het

syndroom van Sjögren maar ook bij blefaritis. Blefaritis
is een ontsteking van de oogleden door afsluiting van
de afvoergangetjes van de klieren van Meiboom in de
oogleden. Omdat de klieren van Meiboom de lipiden
maken die door knipperen de buitenste laag van de
traanfilm geven, is het gevolg van de afsluiting van
afvoergangetjes dat de traanfil snel verdampt en men
wazig ziet. Blefaritis kan ook een zandkorrelgevoel van
de ogen geven, meestal 's morgens het ergst en evt
met plakken van de oogleden (klachten door minder
vorming van traanvocht worden gewoonlijk erger in de
loop van de dag).
Testen voor de speekselklier
Lipbiopt
Bij een lipbiopsie worden een aantal kleine (ter grootte
van een rijstkorrel) speekselkliertjes bij de binnenkant
van de onderlip onder plaatselijke verdoving verwijderd
voor onderzoek onder de microscoop. Hierbij moeten
de complete kliertjes worden verwijderd en dus
worden vrij geprepareerd.
Focusscore
Het lipbiopt draagt bij aan de diagnose syndroom
van Sjögren als de focusscore 1 of hoger is (zie ook
hoofdstuk 4 over diagnostische criteria). De focusscore
is het aantal ophopingen (foci) van 50 of meer
lymfocyten per 4 mm² weefsel onder de microscoop
(zie figuur 15.4). Sommige andere ziekten kunnen ook
worden ontdekt op deze manier, bv. sarcoïdose of een
non-Hodgkin lymfoom.

Figuur 15.4 Speekselklierweefsel onder de microscoop. Links: normale speekselklier. Rechts: speekselklierweefsel
van een patiënt met het syndroom van Sjögren met een focusscore van meer dan 4.
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Figuur 15.5 Digitale subtractie sialogrammen van de parotisklier. A: normale gangen en homogene
parenchymaankleuring. B: verwijde en beschadigde hoofdgang, geen parenchymaankleuring, geen
zakvormige verwijdingen. C: minder vertakkingen van het gangenstelsel, verwijde hoofdgang, onregelmatige
parenchymaankleuring en vele kleine zakvormige verwijdingen (sialectasie). Foto's: Dr. H.M. Markusse.5
Het lipbiopt wordt algemeen als een belangrijke test
beschouwd voor de diagnose van het syndroom van
Sjögren maar daar is veel op af te dingen. Zo heeft 15%
van gezonde vrijwilligers een focusscore tussen 2 en 6.2
Er was geen verband tussen de focusscore met
leeftijd, rookgedrag en speekselflow bij deze gezonde
personen. 18-40% van Sjögrenpatiënten heeft een
normaal lipbiopt.4 Bij de beoordeling van het lipbiopt
moet een behoorlijk oppervlak van het weefsel worden bekeken omdat er per plek een grote variatie bestaat. Bij een recent onderzoek naar de verschillen in
beoordeling door vijf gekwalificeerde pathologen van
dezelfde reeks lipbiopten bleek de overeenstemming
over het geheel slecht te zijn voor wat betreft de diagnose, focusscore en histologische kenmerken van de
coupes. Dit maakt de betrouwbaarheid van lipbiopten
problematisch.3 De auteur hecht alleen nog belang
aan het lipbiopt om andere ziekten dan de ziekte van
Sjögren op te sporen als oorzaak van droogteklachten
(bv. sarcoïdose) of complicaties van het syndroom van
Sjögren (bv. non-Hodgkin lymfoom).
Chisholm en Mason graden
In oude publicaties over lipbiopten kan men tegenkomen dat het lipbiopt een graad 4 is vlg. Chisholm and
Mason. Graad 3 of 4 komt overeen met een focusscore
van 1 of meer. De betekenis van de graden is:
0: geen infiltraat
1: gering infiltraat
2: matig infiltraat of minder dan 1 focus
3: 1 focus
4: meer dan 1 focus.
Sialogram
Een sialogram is een ròntgenopname van de speekselklier, vaak van de parotis. Een contrastvloeistof stof
wordt in de klier gespoten via de afvoergang die in de

mond uitkomt. De contraststof verspreidt door het gangenstelsel waardoor dit op de foto zichtbaar wordt.
Bij het syndroom van Sjögren kunnen er verwijdingen zijn van de gangen met een ongelijkmatige verdeling
van de contrastvloeistof. Een sialogram is daarom alleen
afwijkend als de gangen zijn beschadigd. Met de digital
subtractietechniek wordt met de computer de blancoopname afgetrokken van de contrastopnamen waardoor alleen de gangen zichtbaar blijven. Zie figuur 15.5.
Sialometrie (speekselflow)
Sialometrie is een test waarbij de speekselflow, de
snelheid waarmee speeksel wordt gemaakt, wordt
gemeten. De patiënt wordt gevraagd om 15 minuten op
een blokje paraffine te kauwen waarbij de hoeveelheid
speeksel die daarbij wordt gevormd, wordt gemeten.
Er bestaan verschillende varianten van de test.
Sialochemie
Sialochemie betekent chemische analyse van speeksel.
Er kan bv. worden gemeten hoeveel kalium, natrium,
eiwit of amylase het speeksel bevat.
Scintigram
Een scintigram maakt de opname en uitscheiding
door de speekselklieren zichtbaar van een radioactief gemerkte stof (10 mCi natriumpertechnaat
99mTc) na injectie ervan in een ader. Normaal ziet men
een snelle opname en verhoogde concentratie in de
speekselklieren binnen 10 minuten. Na 20-30 minuten
wordt de stof snel uitgescheiden naar de mond. Bij het
syndroom van Sjögren ziet men een lagere concentratie
en minder uitscheiding naar de mond.
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plasma
witte boedcellen
en bloedplaatjes

rode bloedcellen

Figuur 15.6 De bezinking van erytrocyten (BSE) is de
lengte in mm van de plasmakolom als het onstolbaar
gemaakte bloed een uur heeft gestaan in een speciaal
glazen buisje voor dit doel.
Bloedonderzoek
Bloedbezinking (BSE)
De bezinkingssnelheid van erytrocyten (rode bloedcellen), afgekort BSE en vaak bezinking genoemd, wordt
vaak gebruikt om demate van ontsteking te meten. De
BSE wordt gemeten door onstolbaar gemaakt bloed
een uur te laten staan in een speciale testbuis. De cellen
zakken naar de bodem waardoor daarboven een kolom
plasma ontstaat. De BSE is de hoogte van de plasmakolom in millimeter (figuur 15.6).
Ewn verhoogde BSE bewijst niet dat er acute ontsteking is omdat de BSE niet alleen wordt beìnvloed door
eiwitten die bij ontsteking ontstaan maar ook door bv.
antistoffen tegen rode bloedcellen, bloedarmoede en
de concentraties aan albumine, IgG en IgM in het bloed.
Ook geneesmiddelen kunnen de BSE beìnvloeden.
De BSE kan bij de ziekte van Sjögren verhoogd zijn
maar dat is lang niet altijd het geval. Bij Sjögren is een
veel voorkomende oorzaak van een verhoogde BSE
(zonder dat er sprake is van een infectie met bacterieën)
een verhoogde IgG- en/of IgM-spiegel of vasculitis (vaatontsteking).

CRP wijst altijd op ontsteking. Een ander voordeel van
de bepaling van de CRP in plaats van de BSE is dat deze
in het laboratorium geautomatiseerd is.
Leukocyten
Leukocyten zijn witte bloedcellen. Hiertoe behoren
neutrofiele, eosinofiele en basofiele granulocyten,
lymfocyten en monocyten (zie figuur 15.7).
Bij een kwart van patiënten met het syndroom
van Sjögren is het aantal leukocyten verlaagd, meestal
door een verlaging van het aantal CD4-positieve T
lymfocyten. De verlaging is gewoonlijk mild met een
aantal leukocyten tussen 2,0 en 4,0 x 109/l) en heeft
geen nadelig effect op de weerstand tegen infecties.
Onder leuko diff wordt de bepaling verstaan van
de afzonderlijke groepen witte bloedcellen. Ze worden
opgegeven in absolute aantallen of als percentage van
het aantal leukocyten.
Hb
Het Hb (hemoglobine concentratie) wordt vooral
bepaald om anemie (bloedarmoede) op te sporen.
Hemoglobine is de rode bloedkleurstof die dient om
zuurstof uit de longen op te nemen en te vervoeren
naar de organen.
Trombocyten
Het aantal trombocyten (bloedplaatjes) kan bij
het syndroom van Sjögren verlaagd zijn door
antistoffen tegen de plaatjes of in het kader van een
antifosfolipidensyndroom. De verlaging is vaak mild
zonder gevolgen voor de bloedstelping. Een verlaagd
aantal trombocyten wordt bij ongeveer 10% van de
Sjögrenpatiënten gevonden.
eosinofiele
granulocyt

rode
bloedcellen

neutrofiele
granulocyt

plaatjes

monocyt

CRP
CRP (C-reactief proteïne) is een zgn. acute-fase eiwit.
basofiele
lymfocyt
Acute-fase eiwitten worden in verhoogde concentragranulocyt
ties in het bloed gevonden bij ontsteking. Het doel van
de test is hetzelfde als van de BSE maar de CRP is geFiguur 15.7 Soorten leukocyten (witte bloedcellen) in
voeliger en wordt niet beïnvloed door allerlei andere
het bloed zoals na kleuring kan worden gezien onder
factoren zoals bij de BSE het geval is. Een verhoogde
de microscoop.
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antistof

antigeen
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Figuur 15.8 Schema van immuuncomplexen. A:
immuuncomplexen op endotheelcellen (de binnenste
laag cellen van een bloedvat); B: structuur van
immuuncomplexen in het bloed.
Het aantal bloedplaatjes kan ook verhoogd zijn
door ontsteking. Dit heeft geen consequenties en
leidt niet vaker tot trombose.
Immunoglobulinen
Immunoglobuline is de verzamelnaam van antistoffen.
Er zijn vijf klassen (isotypen) immunoglobulinen: IgG,
IgM, IgA, IgE and IgD. IgG is de belangrijkste voor de
weerstand tegen infectieziekten.
Bij het syndroom van Sjögren kan de IgG-spiegel verhoogd zijn als een indicatie van actieve ziekte m.n. in de
afgelopen periode. Het IgA en/of IgM zijn soms ook verhoogd. Ook kunnen monoclonale afwijkingen worden
gevonden bij een deel van de patiënten (zie figuur 15.9).
Een verlaagd IgG komt niet vaak voor bij Sjögren.
Complementeiwitten
Complementeiwitten spelen een rol bij de weerstand
tegen infecties in combinatie met antistoffen en neutrofiele granulocyten en macrofagen. C4 en C3 zijn
soms verlaagd bij patiënten met het syndroom van Sjögren. Dit kan komen door verbruik door bv. immuuncomplexen (zie verder). Verhoogde complementwaarden komen in het algemeen voor bij ontstekingen.
Immuuncomplexen
Immuuncomplexen (IC) bestaan uit antistoffen, antigenen en complementeiwitten (figuur 15.8) en spelen
een rol bij vasculitis. Ze binden hierbij aan de binnenzijde van het bloedvat waardoor het complement
systeem wordt geactiveerd. IC kunnen worden bepaald maar de klinische betekenis is beperkt.
Cryoglobulinen
Cryoglobulinen bestaan immuuncomplexen die een
gel vormen bij een relatief lage temperatuur waardoor het bloed dikker wordt. Cryoglobulinen kunnen

problemen veroorzaken in de bloeddoorstroming. Ze
komen voor bij kwaadaardige bloedziekten, bij autoimmuunziekten en bij infecties zoals bv. hepatitis B of C
virus. Cryoglobulinen kunnen klachten geven die lijken
op het fenomeen van Raynaud. Het is dus zinvol om
patiënten met het fenomeen van Raynaud te testen op
cryoglobulinen.
De antistoffen in cryoglobulinen kunnen reuma
factoren zijn (zie verder) en deze kunnen al symptomen geven bij relatief lage concentraties.
Eiwitelectroforese
Eiwitelectroforese laat de concentratie zien van eiwitten, in het bijzonder van albumine en globulinen, in
bloed of andere vloeistoffen. Antistoffen behoren tot de
(gamma-)globulinen (figuur 15.9A).
Bij patiënten met het syndroom van Sjögren kunnen
een aantal afwijkingen worden gezien zoals polyclonale
verhoging (figuur 15.9B) of monoclonale en oligoclonale
afwijkingen (figuur 15.9 C en D).
Polyclonaal wijst er op dat de antistoffen van verschillende plasmacellen afkomstig zijn. Monoclonaal wijst
op identieke antistoffen (ook M-proteïnen genoemd).
Oligoclonaal betekent dat er een aantal verschillende
monoclonale afwijkingen zijn. Al deze afwijkingen kunnen voorkomen bij het syndroom van Sjögren. Het testen op de genoemde afwijkingen is van belang om de
ernst van de ziekte in te schatten, zoals bv. het risico op
een non-Hodgkin lymfoom.
Amylase
Amylase is een enzym dat een rol speelt bij de
spijsvertering omdat het zetmeel afbreekt. Bij ongeveer
eenderde van de patiënten met het syndroom van
Sjögren is het amylase in het bloed licht verhoogd
door ontsteking van speekselklieren. Amylase kan

albumine

M-proteïne

polyclonale
piek

twee
M-proteïnen

Figuur 15.9 Eiwitspectrum: A. normaal; B: polyclonaal
verhoogd gamma; C: monoclonale afwijking; D: oligoclonale (in dit geval biclonale) afwijking (zie tekst).
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behalve van speekselklieren ook afkomstig zijn van
de alvleesklier. Het is mogelijk onderscheid te maken
tussen amylase uit de speekselklieren (S-amylase) en
amylase uit de alvleesklier (P-amylase).
Kalium
Kalium speelt een belangrijke rol bij de prikkeloverdracht in zenuwen, aanmaak van eiwitten en aanmaak van glycogeen. 98% van het kalium bevindt
zich in lichaamscellen. De concentratie in het bloed is
3,5-5,0 mmol/l, in de cellen is dat vele malen hoger,
140 mmol/l. Deze gradiënt wordt via de zgn. natriumkaliumpomp actief in stand gehouden.
De normale kaliumopname per dag is gemiddeld
3400 mg (85 mmol) maar varieert tussen 1600-2000
mg (40-50 mmol) en 8000-12000 mg (200-275 mmol)
bij mensen die veel fruit eten.
De uitscheiding gebeurt voor 85% door de nieren
(secretie in distale tubuli en verzamelbuizen), 15% via
het maagdarmkanaal en 5% door zweten.
Bij Sjögrenpatiënten met distale renale tubulaire
acidose (DRTA) wordt minder waterstof (H+) naar
de urine uitgescheiden en meer kalium (K+). Bij ernstige vormen van DRTA kan daarom naast de acidose
(verzuring) een kaliumtekort (hypokaliëmie) ontstaan.
Voorbeelden van verschijnselen van hypokaliëmie zijn:
- spierzwakte tot verlamming toe
- kramp, spierpijn, paresthesie*, rhabdomyolyse*
- obstipatie, misselijkheid, braken
- ECG-afwijkingen met of zonder ritmestoornis
- concentratiestoornis van de urine met polyurie en
polydipsie (resp. veel plassen en veel drinken)
- hyperglycemie (verhoogd glucose in bloed)
Kaliumcitraat kan worden gebruikt om zowel het
kalium aan te vullen als de acidose te compenseren ter
voorkoming van compensatoire hyperventilatie.
Fosfaat
Fosfaat is de vorm waarin fosfor in het lichaam voorkomt.
Het meeste fosfaat is in bot opgeslagen en een klein deel
in de cellen. Fosfaat is nodig voor de botten en het gebit.
Het is ook een belangrijk bestanddeel van DNA.
Belangrijke bronnen voor fosfaat zijn melk, kaas, vis,
vlees, peulvruchten en volkoren producten.
Bij hypofosfatemie is de fosfaatspiegel te laag. Hypofosfatemie treedt o.a. op bij mensen met te actieve bijschildklieren, een traag werkende schildklier en bij vitamine D-deficiëntie.
Bij het syndroom van Sjögren kan het fosfaat licht verlaagd zijn door hyperventilatie.
_____________

paresthesie: onprettig prikkelend, tintelend of brandend gevoel;
soms is er ook gevoel van hitte, koude of jeuk
rhabdomyolyse: afbraak van dwarsgestreept spierweefsel
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CK (Kreatinekinase)
Kreatinekinase (CK) is een enzym in het bloed dat
afkomstig is van spieren. Bij beschadiging van spieren,
bv. door ontsteking (myositis) is het CK verhoogd.
Bij een klein deel van de Sjögrenpatiënten komt
een - meestal milde - vorm van myositis voor, vooral te
herkennen aan verhoogde waarden van het CK.
Kreatinine
Het kreatinine in het bloed is een maat voor de nier
functie. Verhoging van het kreatinine wijst op een
verminderde nierfunctie.
Kreatinine is een afbraakproduct van kreatine
fosfaat in spierweefsel en wordt door het lichaam
met een vrijwel constante snelheid geproduceerd,
afhankelijk van de spiermassa. Het wordt in de nier
vnl. passief gefiltreerd waardoor in het bloed een
constante spiegel ontstaat.
Bij het syndroom van Sjögren komt zelden een
verminderde nierfunctie voor. Als dit voorkomt, is het
meestal door interstitiële nefritis (IN). Bij de meeste
personen met IN blijft de nierfunctie normaal, het
enige gevolg is dan meestal distale renale tubulaire
acidose (DRTA).
Controle van het kreatinine
kan ook van belang zijn bij Sjögrenpatiënten die
hydroxychloroquine (Plaquenil®) gebruiken omdat dit
door de nieren wordt uitgescheiden en dus minder als
de nierfunctie gestoord is.
ASAT en ALAT
De bepaling van de enzymen ASAT en ALAT (afkortingen
van resp. aspartaat aminotransferase en alanine
aminotransferase) worden evenals de g-GT (gammaglutamyltranspeptidase) en AF (alkalische fosfatase)
gebruikt als testen voor de lever. De ASAT en ALAT zijn
verhoogd bij beschadiging van de levercellen zelf en
de g-GT en AF bij stuwing in de galwegen. Deze testen
zeggen nog niet veel over de functie van de lever, die
een grote reservecapaciteit heeft. Metingen die iets
zeggen over de functie van de lever zijn het bilirubine,
protrombinetijd en albumine.
De enzymen ASAT en ALAT komen niet alleen in
levercellen voor. De ASAT kan ook verhoogd zijn bij
schade aan het hart, skeletspier, nieren en hersenen.
Bij het syndroom van Sjögren heeft het nut om
jaarlijks de levertesten te controleren. Leverziekten
die bij het syndroom van Sjögren vaker dan normaal
voorkomen zijn auto-immuunhepatitis en primaire
biliaire cirrhose. Ook coeliakie kan gepaardgaan met
verhoging van de ASAT en ALAT. Daarnaast heeft het
zin de levertesten te doen om (zeldzame) bijwerkingen
van geneesmiddelen op de lever vroegtijdig op te
sporen.
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Auto-antistoffen bij gezonden
Er zijn veel auto-antistoffen die bij iedereen worden gevonden. Dit geldt ook voor de antinucleaire
antistoffen (ANA) en reumafactoren. Vaak, maar
niet altijd, zijn de concentraties bij gezonden lager
dan bij personen met auto-immuunziekten. Veelal
worden de testen zo afgesteld dat niet meer dan
5% van gezonde personen een positieve test heeft.
Gamma-glutamyltranspeptidase (g-GT)
Zie onder ASAT en ALAT.
Alkalische fosfatase
Zie onder ASAT en ALAT.
Glucose
Glucose is bloedsuiker. Verhoogde waarden zijn een
aanwijzing voor diabetes mellitus (DM). Voor sommige
mensen is het moeilijk om onderscheid te maken
tussen een droge mond (typische Sjögrenklacht) en
dorst (typische klacht bij DM). Voor screening op DM is
bepaling van het HbA1c een betere test.
HbA1c
Rode bloedcellen bevatten hemoglobine en worden na
120 dagen afgebroken. Glucose in het bloed kan zich permanent hechten aan het hemoglobine waardoor geglycosyleerd Hb ontstaat, het HbA1c (voorheen glyco-Hb genoemd). Hoe vaker de glucose verhoogd is, hoe hoger het
percentage rode cellen met HbA1c is. Het HbA1c is een betere screeningstest op diabetes mellitus omdat het inzicht
geeft over de glucosewaarden over een langere periode
en niet alleen ten tijde van de bloedafname.
Vanaf 2010 is de eenheid van de HbA1c-waarde veranderd van % naar mmol/mol. De streefwaarde bij diabetespatiënten is 53 mmol/mol of lager.
Vitamine D3
Vitamine D is een vetoplosbaar vitamine. De belangrijkste vormen zijn D2 (ergocalciferol, de plantaardige vorm)
en D3 (cholecalciferol, de dierlijkevorm). Vitamine D3
wordt in de huid gemaakt bij blootstelling aan de zon
maar aanvulling vanuit de voeding is nodig.
Vitamine D is essentieel voor de opname van calcium en fosfaat uit de darmen en de heropname in de
nieren. Het vermindert ook het vrijmaken van calcium
uit de botten.
Vitamine D-deficiëntie leidt tot verminderde botdmineralisatie met als gevolg bij kinderen rachitis ("Engelse ziekte") bij kinderen en osteomalacie en waarschijnlijk osteoporose bij volwassenen.
In Nederland heeft meer dan de helft van de be-
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volking een tekort aan vitamine D3. Dit geldt bij uitstek
voor mensen met een getinte of donkere huid, mensen
die huidbedekkende kleding dragen en ouderen. Bij veel
ziekten blijkt dat de patiënten een lagere vitamine D3spiegel hebben dan gezonden. Voorbeelden zijn harten vaatziekten (beroerte, hartinfarct), dikkedarmkanker, diabetes mellitus type 1 en 2 en ook de algemene
sterfte. Het is opmerkelijk dat het vooral ziekten zijn die
als Westerse welvaartsziekten worden bestempeld.
Voor diabetes mellitus type 1 en de algemene sterfte kan het gebruik van extra vitamine D3 het risico verkleinen. Voor de meeste andere ziekten is niet bekend of
het vitamine D-tekort oorzaak of gevolg is.
In 2012 is er een nieuw advies verschenen van de
Gezondheidsraad over het innemen van extra vitamine D3.6 Het advies is dat de volgende groepen extra
vitamine D3 (400 IE = 10 microgram) innemen:
- alle kinderen 0-4 jaar: 400 IE vitamine D3
- alle vrouwen 50-70 jaar: 400 IE vitamine D3
- alle mannen en vrouwen boven 70 jaar:
800 IE vitamine D3
- voor sommige groepen mensen is altijd 800 IE
vitamine D3 nodig, bv. bij een donkere huidskleur
- bij een gezonde voeding zijn geen andere extra vitaminen nodig (kan wel nodig zijn bij bepaalde darmziekten en bij éénzijdige (bv. vegetarische) voeding
Vitamine B12 (cobalamine)
Vitamine B12 is nodig voor de aanmaak van rode
bloedcellen en voor een goede werking van het
zenuwstelsel. Vitamine B12 wordt in het laatste deel
van de dunnedarm (terminale ileum) opgenomen
maar alleen als het gebonden is aan intrinsic factor,
een eiwit dat in de maag wordt gemaakt. Vitamine
B12 is het enige in water oplosbare vitamine dat in het
lichaam wordt opgeslagen.
Vitamine B12 zit in dierlijke producten zoals
melk, melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en
eieren. Mensen die geen dierlijke producten
nuttigen (veganisten) hebben een grote kans op een
tekort aan vitamine B12. Vegetariërs die voldoende
melkprodukten gebruiken lopen geen risico op een
vitamine B12 tekort.
Een tekort aan vitamine B12 veroorzaakt
pernicieuze anemie. Dit is een vorm van bloedarmoede
waarbij de rode bloedcellen groter dan normaal
zijn (bij bloedarmoede door ijzergebrek zijn de rode
bloedcellen kleiner dan normaal). Neurologische
afwijkingen zijn o.a. tintelingen in de vingers,
paresthesie, geheugenverlies, coördinatiestoornissen,
ataxie en spierzwakte in de benen.
Bij het syndroom van Sjögren kan atrofische
gastritis voorkomen, een auto-immuunontsteking van
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het maagslijmvlies. Er wordt dan minder maagzuur
en minder of geen intrinsic factor gemaakt. Door dit
laatste kan vitamine B12 niet in het terminale ileum
worden opgenomen. Soms komen er auto-antistoffen
tegen intrinsic factor voor waardoor intrisic factor het
vitamine B12 niet kan binden. Ook dan wordt vitamine
B12 niet opgenomen in de darm.
Vitamine B12 wordt door sommige personen
gepropageerd als een soort wondermiddel tegen
allerlei klachten. Het bewijs dat extra vitamine B12
goed zou zijn voor mensen zonder echt tekort bestaat
niet. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat onnodig
extra vitamine B12 innemen of injecteren schadelijk is.
TSH
TSH is een afkorting van thyroid stimulating hormone.
Dit hormoon wordt door de hypofyse gevormd, een
kleine klier onderaan de hersenen) en stimuleert de
schildklier om schildklierhormoon te produceren. TSH
is verhoogd bij mensen met een te trage schildklier en
verlaagd bij een te actieve schildklier.
Bij het syndroom van Sjögren komt de ziekte van
Hashimoto vaker voor dan in de bevolking. Zie verder
hoofdstuk 2.
Lymfocytensubpopulaties
Lymfocyten zijn witte bloedcellen die een centrale rol
spelen in het immuunsysteem. Er worden o.a. T-lymfo
cyten en B-lymfocyten onderscheiden. Met hulp van
T-lymfocyten kunnen B-lymfocyten uitrijpen tot antistofproducerende plasmacellen. T-lymfocyten worden
weer onderverdeeld in CD4- en CD8-positieve T-cellen
met verschillende functies.
Bij het syndroom van Sjögren kunnen afwijkingen
voorkomen in de aantallen van de verschillende lymfocyten subpopulaties in het bloed. Dit heeft mogelijk
voor een deel te maken met de verdeling van de cellen
in het lichaam. Bij het syndroom van Sjögren hebben
veel patiënten een groter aantal CD5-positieve B-cellen
en een kleiner aantal CD8-positieve T-cellen. Voor de
diagnose van het syndroom van Sjögren heeft de bepaling van de lymfocyten subpopulaties geen nut. Bij
twijfel over een eventuele sarcoïdose kan het wel nuttig zijn omdat daarbij het aantal CD4-positieve cellen
en in mindere mate het aantal CD8-positieve cellen
verlaagd kunnen zijn.
Auto-antistoffen
Antinucleaire antistoffen
Antinucleaire antistoffen (ANA, vroeger bekend onder
de naam ANF, een afkorting van antinucleaire factor) is
de naam van een groep van antistoffen die zijn gericht
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Figuur 15.10 Een positieve ANA-test onder de
microscoop. Om de test uit te voeren wordt er gebruik
gemaakt van bepaalde cellen, bv. Hep-2 cellen, die
ANA kunnen binden uit het te testen serummonster.
Eerst wordt het serum toegevoegd aan de cellen
en vervolgens een merker-antistof gericht tegen
IgG. De merker-antistof kan zich niet binden als het
testserum geen ANA bevat. Dit is een zgn. immuno
fluorescentietest.
tegen bestanddelen van de celkern. ANA (figuur 15.10)
komen bij iedereen voor, meestal in lage concentraties.
De testen worden zo afgesteld dat niet meer dan 5%
van de gezonden positief is, vaak rekent men de test
pas positief vanaf verdunningen van het serum van
1:80. Ook dan komen bij een klein percentage van talrijke ziekten positieve ANA's voor.
De belangrijkste reden om een ANA te bepalen is
bij verdenking op lupus erythematodes disseminatus
(SLE) of MCTD. Voor beide ziekten geldt dat deze test
positief moet zijn voor het stellen van de diagnose mits
de patiënt nog niet is behandeld en geen IgG-deficiëntie heeft. Dit houdt dus in dat de diagnose SLE en
MCTD praktisch kunnen worden verworpen als de ANA
negatief is. Bij MCTD is de ANA in de regel zeer sterk
positief, vaak 1:40.000 tot 1:100.000. Bovendien moeten er per definitie dan ook antistoffen tegen RNP zijn.
Bij sommige criteria voor de diagnose syndroom
van Sjögren komt de ANA nog voor, al dan niet in combinatie met de reumafactor. De ANA is bij 50-70% van
de Sjögrenpatiënten positief, relatief vaak in lage concentraties.
Tot de ANA behoren ook de antistoffen tegen SSA/
Ro, SSB/La (zie verder) en DNA. Bij een negatieve ANA
zou men dus verwachten dat de andere testen ook negatief zouden moeten zijn en dus niet te hoeven worden bepaald. Niets is minder waar. Zo is bij ongeveer
10% van de Sjögrenpatiënten met antistoffen tegen
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SSA/Ro en/of SSB/La de ANA-test negatief. De oorzaak
van deze discrepanties is o.a. dat de ANA en de andere
testen met totaal verschillende technieken worden
bepaald.
Antistoffen tegen SSA/Ro en SSB/La
Antistoffen tegen SSA/Ro en SSB/La zijn de voor het
syndroom van Sjögren meest kenmerkende antistoffen. Ze komen voor bij 60-70% van de patiënten. SSA/
Ro is een complex van drie eiwitten, Ro-52, Ro-60 and
calreticulin. De SSA/Ro en SSB/La eiwitten komen in
alle cellen voor en spelen een rol bij de celdeling. Het is
niet bekend waarom patiënten met het syndroom van
Sjögren antistoffen tegen deze eiwitten maken.
Testen op antistoffen tegen SSA/Ro en SSB/La zijn
belangrijk voor de diagnose syndroom van Sjögren en
ze zijn opgenomen in alle thans gebruikte criteria voor
de ziekte (zie ook hoofdstuk 4). Niet alle in gebruik
zijnde tests op anti-SSA/Ro kunnen antistoffen aantonen tegen Ro-60 èn Ro-52. Omdat sommige patiënten
alleen antistoffen hebben tegen Ro-52 moeten laboratoria vandaag-de-dag beide typen antistoffen kunnen
aantonen. Behalve bij patiënten met het syndroom van
Sjögren, komen antistoffen tegen SSA/Ro en/of SSB/La
ook voor bij patiënten met subacute cutane lupus erythematodes (SCLE), SLE, neonatal lupus en dermato
myositis (m.n. anti-SSA/Ro 52).
Antistoffen tegen SSA/Ro en/of SSB/La veroorzaken
bij sommige mensen een grotere gevoeligheid voor
zonlicht. Ook kunnen ze bij kinderen in de baarmoeder
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Figuur 15.11 Het QT-interval wordt korter naarmate
de hartslag sneller is. Voor iedere hartfrequentie is er
dus een eigen maximale QT-tijd. De QT-tijd kan worden
gecorrigeerd voor de hartfrequentie (QTc) met de formule van Bazett. Een te lange QTc-tijd kan leiden tot
ventriculaire aritmieën met risico op ventrikelfibrillatie.
Bij vrouwen is de normaalwaarde van het gecorrigeerde QT-interval korter dan 450 msec. Voor mannen
geldt de iets kortere waarde van 440 msec.

basisstructuur

IgM-reumafactor

Figuur 15.12 Links: de basisstructuur van antistoffen;
Fab is het gedeelte van de antistof dat het antigeen
herkent; IgG bestaat uit één basisunit. Rechts: IgM
bestaat uit 5 units; de "normale" reumafactor is een
IgM gericht tegen het Fc-deel van IgG.
of kort na de geboorte neonatale lupus veroorzaken
(zie hoofdstuk 12).
Antistoffen tegen SSA/Ro of SSB/La worden soms bij
personen gevonden die zelf geen enkel symptoom hebben van een auto-immuunziekte. Met name worden
ze ontdekt bij vrouwen die een kind hebben dat neonatale lupus heeft gehad. 10 jaar later blijkt ongeveer
90% van deze vrouwen toch een auto-immuunziekte
te hebben gekregen, meestal is dat het syndroom van
Sjögren.
Recent is gevonden dat er een verband is tussen
de aanwezigheid van anti-SSA/Ro (m.n. anti-Ro 52) en
een verlengde QTc-tijd (figuur 15.11), een vertraagde
geleiding in het hart.7,8 Een te lange QTc-tijd kan leiden
tot ventriculaire aritmieën met risico op (dodelijke)
ventrikelfibrillatie. Een verlenging van de QTc-tijd kan
erfelijk zijn maar ook ontstaan als bijwerking van diverse geneesmiddelen.
Reumafactor
Een reumafactor is een antistof gericht tegen het Fcfragment van IgG. Een reumafactor zelf kan van elk
isotype zijn maar in de standaardtest wordt alleen gekeken naar de IgM-reumafactor (figuur 15.12). Testen
op reumafactoren zijn bij tot 5% van gezonde mensen
positief. Bij het syndroom van Sjögren is ongeveer 40%
positief (vergelijk: bij reumatoïde artritis is dit ongeveer 75%). Dit geeft niet een verhoogd risico op reumatoïde artritis. Bepaling van anti-CCP (zie verder) kan
zinvol zijn om een vroege reumatoïde artritis bij een
Sjögrenpatiënt meer of minder aannemelijk te maken.
De reumafactor komt niet voor in de AmerikaansEuropese criteria maar wel in enkele andere criteria
voor het syndroom van Sjögren.
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Anti-CCP
Antistoffen tegen CCP (cyclic citrullinated peptide, citrulline is een aminozuur; aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten) komen bij meer dan de helft van
de patiënten met reumatoïde artritis voor en relatief
zelden bij andere ziekten. De anti-CCP test is in principe
negatief bij patiënten met het syndroom van Sjögren
en een positieve test verhoogt de kans op ontwikkeling
van reumatoïde arthritis.1
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