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Vaak gestelde vragen 21
1. Is het syndroom van Sjögren besmettelijk?
Nee.

2. Is het syndroom van Sjögren erfelijk?
Nee, het is niet erfelijk. Wel komt het iets vaker voor 
bij familieleden van Sjögrenpatiënten dan in de overige 
bevolking maar de kans het te krijgen ligt ook dan nog 
onder de 1%.  Voor vrouwen met een ééneiïge twee-
lingzus met Sjögren is de kans waarschijnlijk rond de 
30% (dus 70% kans het niet te krijgen).

3. Krijg je Sjögren door een verkeerd dieet of leefstijl? 
Nee, hiervoor is geen enkele aanwijzing.

4. Wat is de levensverwachting van een patiënt met het 
syndroom van Sjögren?
De levensverwachting is praktisch normaal. Het overlij-
densrisico is alleen hoger bij bepaalde complicaties die 
voor het overgrote deel zeldzaam zijn. 

5. Kun je weer volledig van het syndroom van Sjögren 
af komen?
In principe niet, maar dat houdt niet in dat de klachten 
altijd aanwezig zullen blijven.  Door behandeling kun-
nen bij de meeste patiënten veel verschijnselen van 
de ziekte verbeteren, vaak met perioden van ups en 
downs. . Sommige patiënten hebben na verloop van 
tijd nauwelijks klachten. 

6. Is vaginale droogheid ook onderdeel van het syn-
droom van Sjögren en wat kan er aan worden gedaan?
Ja, dat kan hoewel het mechanisme waarmee het  va-
ginaslijmvlies vochtig wordt gehouden anders is dan bij 
de ogen en de mond. Zie verder bij het hoofdstuk over 
de behandeling. 

7. Is het waar dat het syndroom van Sjögren kan verer-
geren of verbeteren zonder aanwijsbare oorzaak? 
Ja, het syndroom van Sjögren heeft vaak een golvend 
beloop zonder dat er een herkenbare reden voor is. 

8. Mag een Sjögrenpatiënt zwanger worden?
Ja, maar bepaalde medicijnen moeten tevoren worden 
gestopt. Als er bepaalde auto-antistoffen (anti-SSA/
Ro, anti-SSB/La, antifosfolipiden-antistoffen) zijn, kun-

nen die ook gevolgen hebben voor de zwangerschap of 
het pasgeboren kind. Zie voor verdere informatue het 
hoofdstuk over zwangerschap en borstvoeding. 

9. Kan een Sjögrenpatiënt per vliegtuig reizen?
Ja, maar zorg dat u voldoende drinkwater en oogdrup-
pels bij u hebt omdat de lucht in vliegtuigen  erg droog 
is.  Neem ook suikervrije kauwgum mee omdat dit 
helpt om oorproblemen te voorkomen door de druk-
verschillen in het middenoor en de omgeving. Kauwen, 
slikken en geeuwen zorgt ervoor dat de buis van Eus-
tachius, die het middenoor met de keel verbindt, beter 
lucht doorlaat waardoor het drukverschil tussen mid-
denoor en omgeving verdwijnt.

10. Hoe kan je omgaan met die verschrikkelijke 
moeheid? 
Soms is er een aantoonbare oorzaak van de moeheid 
zoals bloedarmoede of een te trage schildklier. Deze 
oorzaken kunnen worden behandeld.  Als er geen aan-
toonbare oorzaak is, dan kan bv. Plaquenil bij een deel 
van de mensen de moeheid verbeteren.  Verder is het 
van belang uw leven iets aan te passen. Verspreid acti-
viteiten over de week en neem regelmatig tussendoor 
een poosje rust.  Probeer ook activiteiten die niet bijdra-
gen aan uw "kwaliteit van leven" te vermijden of door 
anderen te laten. Het is goed om een beetje "egoïstisch" 
te worden, en zeg wat vaker nee als anderen iets van u 
vragen. Zie ook de hoofdtukken over moeheid en over 
behandeling.  

11. Ik ging naar een specialist die een test (Schirmer-
test) deed om te zien hoeveel traanvocht ik had. Deze 
was normaal en de arts zei dat ik dus geen syndroom 
van Sjögren heb. Klopt dit? 
Nee, ongeveer 20% van de patiënten met Sjögren heeft 
een normale Schirmertest. De diagnose syndroom van 
Sjögren is gebaseerd op een combinatie van klachten 
en afwijkingen. Er is niet één klacht of afwijkingen die 
absolute voorwaarde is voor de diagnose. Zie verder 
het hoofdstuk over de diagnose. 

12. Is een lipbiopsie noodzakelijk voor de diagnose?
Dat hangt er van af. Een lipbopsie kan zinvol zijn om 
twee verschillende redenen. Dat kan zijn a) voor de di-
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agnose syndroom van Sjögren, en b) om een andere 
ziekte te vinden of uit te sluiten. 
a)  Voor een diagnose vlg. de Amerikaans-Europese cri-

teria uit 2002 is er minimaal een afwijkend lipbiopt 
òf antistoffen tegen SSA/Ro en/of SSB/La nodig. It 
depends. Maar als de antistoffen zijn aangetoond, 
er kenmerkende oog- en mondklachten zijn en bv. 
een van de oogtesten afwijkend is, zijn er al 4 onder-
delen van de criteria aanwezig en kan de diagnose al 
worden gesteld. Een lipbiopt is dan overbodig. Ver-
der moet worden bedacht dat de waarde van het 
lipbiopt voor de diagnose zwaar overschat wordt 
omdat zowel de sensitivitei als de specificteit niet 
goed zijn. 

b) Soms is het niet uit te maken of de droogteklach-
ten en eventuele andere afwijkingen door het syn-
droom van Sjögren komen of door een andere ziek-
te zoals sarcoïdose of een non-Hodgkin lymfoom. 
Een lipbiopsie kan dan de aard van de ziekte in de 
speekselklieren aantonen. 

13. De oogarts heeft drie testen gedaan : de Schirmer-
test, de traan break-up tijd (BUT) en een bengaalsrood-
kleuring. Waarom zijn er drie testen nodig en wat zeg-
gen ze? 
De drie testen (zie ook fig. 21.1) meten elk iets anders. 
De traanfilm bestaat uit drie lagen: een buitenste lipi-
denlaag die het verdampen van de waterlaag tegen-
gaat, de waterlaag die de cellen van het oog voedt en 

beschermt tegen infecties en een slijmslaag . De slijm-
laag is nodig om de waterlaag aan het oog te binden.  
De lipiden worden gevormd door de klieren van Meii-
boom in de oogleden, de waterlaag door de traanklie-
ren en de slijmlaag door de bekercellen in het hoorn-
vlies. De traan break-up time (BUT) is verkort als de 
lipidenlaag niet goed is. De Schirmertest is verminderd 
als de waterlaag niet goed is en de bengaalsrood- of 
lissaminegroentest is positief als de slijmlaag niet in-
tact is.  Blefaritis is de meest waarschijnlijk oorzaak van 
een verkorte BUT als de andere testen normaal zijn. Dit 
leidt ook tot irritatieklachten omdat de waterlaag snel 
verdampt door het ontbreken van een intacte lipiden-
laag. 

14. Wat is sicca-syndroom?
Sicca betekent droog. De naam sicca-syndroom wordt 
gebruikt voor de combinatie van oogirritatie en droge 
mond zonder andere afwijkingen die passen bij bv. het 
syndroom van Sjögren of sarcoïdose. Bij het overgrote 
deel van de patiënten met sicca-syndroom blijft het 
hiertoe beperkt en ontwikkelt er niet een syndroom 
van Sjögren. Zie ook het hoofdstuk over de diagnose 
van het syndroom van Sjögren. 

15.What is het syndroom van Mikulicz?
In 1888 beschreef Mikulicz een patient met dubbelzij-
dige pijnloze zwelling van de traan- en speekselklieren  
en verminderde vorming van tranen en speeksel.  Deze  

Figuur 21.1 De traanfilm bestaat uit drie lagen met elk een eigen functie. De 
buitenste lipidenlaag (vetlaag) geeft het oogoppervlak een glad oppervlak 
(vergelijk een cameralens) en gaat verdamping van de waterlaag tegen. De 
middelste waterlaag geeft voeding aan de buitenste oogcellen en geeft het 
oog bescherming tegen infecties. De binnenste slijmlaag zorgt er voor dat de 
waterlaag aan het oog blijft plakken (cellen stoten normaal water af).  The 
innermost mucin layer ensures that the aqueous layer can adhere to the eye 
(cells normally repel water). De functie van de lipidenlaag wordt getest met 
de traan break-up tijd (BUT), de waterlaag met de Schirmertest en de continu-
iteit van de slijmlaag met de bengaalsroodtest of lissaminegroentest. 

Figuur 21.2 Henrik Sjögren 
(1899-1986), de Zweedse oog-
arts waar naar de ziekte is ge-
noemd ondanks dat zowel 
Mikulicz en Hadden 45 jaar eer-
der al patiënten met de ziekte 
hadden beschreven. De huidige 
definitie van de ziekte is totaal 
anders dan zoals beschreven 
door Sjögren. 
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combination van afwijkingen werd vervolgens het syn-
droom van Mikulicz genoemd. Later werden allerlei 
ziekten met zwelling van traan- of speekselklieren ook 
aangeduid met dezelfde naam.  Het resultaat was dat 
de naam geleidelijk een vergaarbak werd van allerlei   
ziekten inclusief het huidige syndroom van Sjögren, 
bepaalde vormen van sarcoïdose enz. Om deze reden 
wordt de naam syndroom van Mikulicz nauwlijks meer 
gebruikt.  

16. Hoe lang bestaat het syndroom van Sjögren?
Waarschijnlijk al zolang als er mensen bestaan. De 
eerste beschrijvingen van patiënten met verschijnse-
len die passen bij wat we nu het syndroom van Sjög-
ren noemen zijn uit 1888. Mikulicz beschreef toen een 
man met droogteklachten van de ogen en mond en 
zwelling van de traan- en speekselklieren. Ook in 1888, 
beschreef Hadden een vrouw met droogteklachten van 
de ogen, mond en huid. Hij behandelde haar met suc-
ces met pilocarpine (!).  Later werden een aantal pa-
tiënten beschreven in medische tijdschriften waarvan 
we nu kunnen aannemen dat ze het syndroom van Sjö-
gren hadden.  Maar het duurde tot 1933 voordat Hen-
rik Sjögren (figuur 21.2), een Zweedse oogarts, 19 pa-
tiënten met keratoconjunctivitis sicca (KCS) beschreef, 
waarvan er 13 ook ontstoken gewrichten hadden.  
Vanaf die tijd werd de naam syndroom van Sjögren 
gebruikt, aanvankelijk voor de combinatie KCS, droge 
mond en (reumatoïde) artritis.  Later werd de defini-
tie veranderd in de combinatie van afwijkingen van de 
traan- en speekselklieren en was reumatoïde artritis er 
geen onderdeel meer van. 

17. Heeft het nog nut om pilocarpine te gaan gebruiken 
als je al 20 jaar het syndroom van Sjögren hebt? 
Ja. Het effect van pilocarpine is onafhankelijk van de 
duur van de ziekte, maar werkt maar bij 50-60% van 
de patiënten.  

18. Kun je pilocarpine gebruiken als je zowel het syn-
droom van Sjögren als interstitiële cystitis (blaaspijn-
syndroom) hebt omdat een mogelijke bijwerking vaker 
moeten plassen is? 
Een ongewenst effect van pilocarpine bij een deel van 
de mensen is dat men vaker moet plassen omdat pilo-
carpine samentrekking van de blaasspieren kan geven. 
Tot nu toe lijkt dit bij patiënten die ook interstitiële 
cystitis (IC, blaaspijnsyndroom, BPS) hebben niet vaker 
dan normaal voor te komen. Het is geen reden om pilo-
carpine niet te proberen. Als het dit effect op de blaas 
heeft, kan men zelf beoordelen of dit opweegt tegen 
de voordelen van pilocarpine of niet. 

19. Is het effect van pilocarpine hetzelfde als van kunst-
speeksel? Is het aan te raden om over te stappen op 
pilocarpine? 
Pilocarpine stimuleert de vorming van het eigen speek-
sel inclusief de beschermende bestanddelen die het 
bevat. Als pilocarpine effect heeft op de speekselvor-
ming (bij ongeveer 60% van de mensen) kan het zijn 
dat kunstspeeksel niet meer nodig is, maar er is geen 
enkel bezwaar tegen om het desgewenst beide te ge-
bruiken.  Daarnaast kan pilocarpine ook een gunstig ef-
fect hebben op de ogen en op andere slijmvliezen. Zie 
verder het hoofdstuk over behandeling. 

20. Ik kreeg van pilocarpine alleen een minder droge 
neus. De dosering die ik kreeg was één capsule van 5 
mg per dag. Klopt dat?
De dosis was te laag. Een veel gebruikte begindosering 
is 3-4x per dag 5 mg. Afhankelijk van het effect kan de 
dosis geleidelijk worden verhoogd tot 4x per dag 10 
mg.  Als men een half uur na het innemen erg gaat 
zweten, is het beter om de dagdosis over meer giften 
te verdelen, bv. i.p.v. 4x 10 mg neemt u dan 8x 5 mg of 
eventueel zelfs 16x 2,5 mg. In het algemeen geldt dat 
de kans op ongewenste effecten gelijke tred houdt met 
de kans op de gewenste effecten. 

21. Mag de huisarts pilocarpine voorschrijven en wat is 
het beste, capsules, drank, tabletten of Salagen®?
Elke arts in Nederland mag het voorschrijven. Soms 
echter stelt de zorgverzekeraar eisen aan degene die 
het voorschrijft voordat men tot vergoeding overgaat. 

Het maakt in principe niet uit of u pilocarpine via de 
mond inneemt als capsule, tablet, drank of als het 
merkgeneesmiddel Salagen®.   Hieronder volgen van 
elk enkele voor- en/of nadelen.
Capsules: voordeel is dat ze in elke sterkte kunnen wor-
den gemaakt. Een duidelijk nadeel is voor de apotheek 
dat er veel werk aan is verbonden om ze te maken en 
een algemeen nadeel is dat ze niet zo nauwkeurig zijn. 
Zo kan een potje met capsules van 5 mg er ook een 
aantal bevatten met 3 of 7 mg, en alle tussenliggende 
sterktes. Dit kan op zich geen kwaad maar heeft wel 
als gevolg dat de sterkte van de werking en eventuele 
bijwerking kan wisselen. 
Tabletten: de meest voorkomende (merkloze) tablet is 
die met 2,5 mg. Dit is eigenlijk de ideale manier om 
pilocarpine te gebruiken. Tabletten zijn nauwkeurig en 
met de 2,5 mg tabletten kunt u ook heel gemakkelijk 5 
mg, 7,5 mg of 10 mg per keer innemen.   
Drank: niets mis mee mits de hoeveelheid per ml niet 
te hoog is omdat dat anders leidt dat u niet precies 
weet hoeveel u binnenkrijgt.  Als drank 5 mg/ml be-
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vat en er gebruik wordt gemaakt van een klein doseer-
spuitje is er geen bezwaar. Nadeel is dat het lastig is 
mee te nemen als u buitenshuis bent. 
Salagen®: dit is de handelsvorm van pilocarpine.  Het 
is een prima tablet met vertraagde afgifte waardoor 
de kans op bijwerkingen zoals zweten na het innemen 
kleiner is dan bij de andere vormen. Nadeel is dat het 
alleen bestaat met 5 mg pilocarpine. Een ander nadeel 
is dat het meestal duurder is dan merkloze tabletten.  

22. Wordt je dik van pilocarpine?
Nee.  Geneesmiddelen zelf maken mensen nooit dik. 
Als men dik wordt door geneesmiddelgebruik kan dat 
alleen doordat men meer honger krijgt en dan - soms 
ongemerkt - meer eet dan tevoren.  D.i. natuurlijk ook 
logisch: van een tablet van bv. een gram kan men nooit 
meer aankomen dan die ene gram!

23. Wat is verschil tussen pilocarpine en pilocarpine 
hydrochloride?
De volledige naam voor pilocarpine is pilocarpine 
hydro chloride of pilocarpine HCl  (zie fig. 21.3). Het laat-
ste stuk van de naam (HCl) wordt meestal weggelaten. 
Er is dus geen verschil. Ditzelfde geldt overigens voor 
veel geneesmiddelen. Voorbeelden zijn bromhexine 
(hydrochloride) en hydroxychloroquine (sulfaat).

24. Is het toevallig als er in een familie meer dan één 
persoon is die het syndroom van Sjögren heeft?
Dat kan toevallig zijn maar hoeft het niet te zijn. Erfe-
lijke eigenschappen spelen wel een kleine rol bij de kans 
om het syndroom van Sjögren te krijgen. De kans dat 
er in de naaste familie een tweede geval van Sjögren 
voorkomt, is ongeveer 12%. Maar die 12% wordt dus 
gedeeld door de gehele naaste familie.  

25. Als iemand droge ogen, droge mond en artrose 
heeft en de specialist zegt dat het geen Sjögren is, wat  
kan het dan zijn? 
Artrose ("gewrichtsslijtage") staat los van het syn-
droom van Sjögren.  Als ik er van uitga dat er gekeken is 
of bv. diabetes mellitus, te trage schildklier, sarcoïdose, 
of geneesmiddelen de oorzaak zijn van de droogte-
klachten en er ook onderzoek is gedaan naar het syn-
droom van Sjögren (zonder verdere afwijkingen van 
auto-antistoffen, oogtesten en evt. lipbiopt) dan zou-
den we de droogteklachten sicca-syndroom noemen.  
De persoon heeft dit dus met erbij artrose. 

26. Waarom wordt er zo weinig aandacht besteed aan 
acupunctuur in Sjögrenkringen. Ik krijg 5-6 acupunctuur-
behandelingen elk jaar van een  medisch acupuncturist 
en dit geeft me genoeg traanvocht voor een heel jaar. 

Acupunctuur is geen onderdeel van de “officiële” ge-
neeskunde, die bij voorkeur werkt op basis van bewe-
zen feiten en werking van geneesmiddelen. Voor het 
nut van acupunctuur bestaat geen wetenschappelijke 
onderbouwing. Nu is het natuurlijk niet zo dat iets per 
se onjuist is als het niet bewezen juist is. Het is beslist 
niet zo dat acupunctuur bij veel mensen het door u er-
varen effect heeft. Zolang u er baat bij heeft, ... heeft 
u er baat bij. 
 Acupunctuur was 2000 jaar geleden in China een 
aanvaarde behandelingsmethhode, iets anders be-
stond er feitelijk niet.  Nu worden in China Sjögren-
patiënten op dezelfde manier behandeld als in de Wes-
terse wereld maar de oude Chinese behandelingen 
worden ook nog gebruikt hiernaast.    

27. Hoe hoog mag de bezinking zijn bij Sjögrenpatiënten?
De bezinking (bezinkingssnelheid van rode bloedcel-
len, afgekort als BSE) is geen goede maat om de ziekte-
activiteit van het syndroom van Sjögren te beoordelen.  
Dit komt omdat de BSE verhoogd kan zijn door 
een reeks van factoren, waarvan ontsteking er 
één is. Voorbeelden zijn bloedarmoede, een 
hoog IgG of IgM, antistoffen tegen rode bloed-
cellen, een laag albumine en geneesmiddelen.  
Als een Sjögrenpatiënt bv. een verhoogd IgG heeft, iets 
dat niet zeldzaam is, zal de BSE altijd verhoogd zijn, ook 
al is er op dat moment geen ontsteking. 
Alle elementen die bijdragen aan een hoge BSE kunnen 
apart worden gemeten zodat we weten wat er speelt. 
Als we willen controleren of er acute ontsteking is, dan 
wordt de CRP (C-reactive protein) bepaald. De CRP is 
alleen verhoogd als er ontsteking is en reageert eerder 
met hoge waarden als er ontsteking is.  Zie verder het 
hoofdstuk over klinische onderzoeken. 

28. Is er een verband tussen het syndroom van Sjögren 
en schildklierziekten? 

Figuur 21.3 De scheikundige formule van pilocarpine 
(voluit pilocarpine hydrochloride). Zie rechts in de 
figuur het chlooratoom (Cl⁻).
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Ja. Er zijn twee schildklierziekten die veel voorkomen in 
de bevolking.  Dit zijn de ziekte van Graves en de ziekte 
van Hashimoto. 

Ziekte van Hashimoto
De ziekte van Hashimoto of auto-immuunthyreoïditis is 
een ziekte waarbij de schildklier ontstoken is met een 
pijnloze zwelling. Door de ontsteking en het daarmee 
gepaardgaande stukgaan van schildkliercellen, waarin 
schildklierhormoon ligt opgeslagen, komt er ineens 
veel hormoon vrij met verschijnselen van hyperthyre-
oïdie.  De zwelling verdwijnt na een poosje maar door 
de beschadiging ontstaat uiteindelijk hypothyreoïdie. 
 In een studie bij 479 Hongaarse patiënten met het 
syndroom van Sjögren werd bij 30 (6,3%) de ziekte van 
Hashimoto gevonden. Hiervan hadden er 16 klinisch 
een hypothyreoïdie (d.i. met verschijnselen door te 
weinig schildklierhormoon) en 13 een subklinische 
vorm (hierbij is de hoeveelheid schildklierhormoon 
nog normaal door een verhoogde TSH-vorming). 

Ziekte van Graves
De ziekte van Graves is een schildklierziekte door sti-
mulerende auto-antistoffen tegen de TSH-receptor (zie 
hoofdstuk 2, figuur 2.5) met hyperthyreoïdie (teveel 
schildklierhormoon).  De ziekte komt bij 3,76% van de 
Sjögren patiënten voor, dit is even vaak als in de bevolking.

29. Wat is de oorzaak van maagdarmproblemen?
Maagdarmproblemen kunnen vele oorzaken hebben 
die al dan niet verband houden met het syndroom van 
Sjögren. Veel voorkomende problemen zijn obstipa-
tie, prikkelbare darmsyndroom en vertraagde maag-
ontlediging. Zie verder het hoofdstuk over maagdarm-
problemen.   

30. Ik ben een vrouw van 40 jaar en heb het laatste jaar 
steeds weer blaasontstekingen. Onderzoek van de urine 
laat geen afwijkingen zien en antibiotica helpen niet. Zit 
die blaasontsteking toch tussen mijn oren?
Blaasontsteking (cystitis) wordt meestal veroorzaakt 
door een infectie met darmbacteriën zoals Escherichia 
coli.  Als klachten van blaasontsteking (vaak plassen, pijn 
in de blaasstreek, aandrang) steeds terugkomen zonder 
dat een bacterie ervan de oorzaak is (weinig of geen af-
wijkingen in de urine bij algemeen onderzoek, negatieve 
kweek of dipstick, geen effect van antibiotica) moet wor-
den gedacht aan blaaspijnsyndroom (BPS, interstitiële 
cystitis).  Als men weer deze klachten krijgt is het zinvol 
om een urinekweek te laten doen. Is deze negatief, dan 
is verder onderzoek naar BPS aangewezen. Zie verder 
het hoofdstuk over urogenitale afwijkingen.  

31.  Kan het syndroom van Sjögren ontsteking in de 
borsten veroorzaken? 
Er is een vorm van ontsteking in de borsten die wordt 
veroorzaakt door lymfocyten. De aandoening staat be-
kend als lymfocytaire mastopathie.  De afwijkingen lij-
ken erg op die in de grote speekselklieren bij patiënten 
met het syndroom van Sjögren. Lymfocytaire mastopa-
thie is echter vrijwel alleen beschreven bij patiënten 
met insuline-afhankelijke diabetes mellitus. Het is ook 
beschreven bij een geval van SLE en hypothyreoïdie (te 
traag werkende schildklier).  Onlangs is een Sjögren-
patiënt beschreven met een non-Hodgkin lymfoom in 
de borst. Ondanks dat lymfocytaire mastopathie tot nu 
toe niet is beschreven bij patiënten met het syndroom 
van Sjögren is het aannemelijk dat dit wel voorkomt 
maar meestal niet wordt ontdekt. 

32. Patiënten met het syndroom van Sjögren hebben 
een verhoogde kans op een non-Hodgkin lymfoom. 
Hoe merk je dat, hoe wordt het herkend, kan het op 
tijd worden herkend en kan het in een vroeg stadium 
worden herkend?
De kans dat een patiënt met het syndroom van Sjög-
ren een non-Hodgkin lymphoma (NHL) krijgt is 5-8%. 
Het NHL is meestal een zgn. MALT (Mucosa Associated 
Lymphoid Tissue) lymfoom.  Bepaalde patiënten heb-
ben een hoger risico dan anderen, bv. als de speeksel-
klieren voortdurend vergroot zijn en als de patiënt an-
tistoffen heeft tegen SSA/Ro and/or SSB/La.
Bij controles op een NHL is het van belang dat men 
zich realiseert dat dit alleen infoudt dat men probeert 
hetzo snel mogelijk te ontdekken als het er is.  In het 
algemeen is de prognose van MALT-lymfomen goed en 
is er soms geen behandeling nodig. Soms is het moei-
lijk uit te maken of een zwelling in  een speekselklier 
een NHL is of niet, er lijken vloeiende overgang te be-
staan tussen een gewoon infiltraat met polyclonale 
lymfocyten, monoclonale infiltraten die niet maligne 
zijn tot aan een echt NHL.  Het lijkt erop dat langdurige 
(5 jaar of langer) behandeling met hydroxychloroquine 
(Plaquenil®) de kans op een NHL verkleint. Zie ook het 
antwoord op vraag 44. 

33. Wat is het CREST-syndroom?
CREST is naam van een bepaalde vorm van scleroder-
mie, die tegenwoordig limited systemische sclerose 
wordt genoemd.  Het is een afkorting van vijf verschijn-
selen van de ziekte:
C - Calcinosis (het neerslaan van kalk in de huid)
R -  fenomeen van Raynaud
E -  oEsophagus dysmotiliteit: abnormale bewegingen 

van de spieren van de slokdarm
S -  Sclerodactyly (verdikte vingers)
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T -  Teleangiectasia (groepjes met uitgezette kleine 
bloedvaatjes in de huid)

De meeste patiënten met CREST-syndroom hebben  
antistoffen tegen centromeren in het bloed. 

34. Wat is sclerodermie?
Scleroderma, tegenwoordig heet het systemische scle-
rose, bestaat uit een aantal gegeneraliseerde auto-
immuunziekten die zijn gekenmerkt door afwijkingen 
van de huid en bindweefsel. De huid wordt strakker 
en bij sommige patiënten beschadigt de long- of nier-
functie. Bijna alle patiënten hebben het fenomeen van 
Raynaud. Er zijn verschillende vormen van systemische 
sclerose met verschillende prognosen. 
 De ernstigste vorm is diffuse systemische sclerose 
("diffuse sclerodermie") waarbij de gehele huid is be-
trokken. Deze vorm geeft vaker dan de andere vormen 
long- en nierafwijkingen. 
 Bij de limited systemische sclerose ("acrosclero-
dermie") zijn de huidafwijkingen beperkt tot de hand 
(soms ook onderarmen), voeten (soms ook onderbe-
nen) en neus. Het in een eerder antwoord besproken 
CREST-syndroom behoort tot deze categorie.  
 Bij morfea zijn er alleen huidafwijkingen op de romp 
of ledematen (fig. 21.4 a en b). De longen en nieren zijn 
hier niet bij betrokken. 
 Huidafwijkingen kunnen ook alleen als een soort 
banden voorkomen. De afwijkingen lijken op door een 
zwaard veroorzaakte littekens waardoor deze vorm 
wordt aangeduid als coup de sabre (fig. 21.4 c).
 Waarschijnlijk hebben morfea en coup de sabre 
niets te maken met de diffuse en limited systemische 

sclerose. 

35.Wat is SLE? 
SLE, een afkorting van systemic lupus erythematosus 
(in het Nederlands lupus erythematodes disseminatus 
of LED) is een gegeneraliseerde auto-immuunziekte  
die 10x vaker bij vrouwen dan bij mannen en 2x va-
ker bij niet-blanken dan bij blanken. De meest voorko-
mende verschijnselen zijn ontsteking van gewrichten 
(artritis), huidafwijkingen (waaronde een rode vlin-
derfiguur in het gezicht, zie fig. 21.5), sterke gevoelige 
huid voor zonlicht (fotosensitiviteit), ontsteking van 
long- (pleuritis), hart- (pericarditis) of buikvlies (perito-
nitis), ontsteking van de nieren (glomerulonefritis) en 
een laag aantal witte bloedcellen (leukopenie). De ANA 
(zie hoofdstuk 15) is positief en de anti-DNA bij de helft 
van de patiënten, m.n. als de ziekte actief is. De crite-

Figuur 21.5 De typische rode vlinderfiguur die bij een 
deel van de patiënten met SLE voorkomt.

Figuur 21.4 Twee vormen van (limited) sclerodermie die tot de huid zijn beperkt: a en b: morfea; c: coup de sabre. 

a b c



HOOFDSTUK 21 VEELGESTELDE VRAGENJOOP P VAN DE MERWE - SYNDROOM VAN SJÖGREN

197

Tabel 21.1 Samenvatting van de criteria voor de 
diagnose van SLE (systemic lupus erythematosus) 
van de American Collega of Rheumatology, 1997

 1. rode vlindervormige uitslag op de wangen
 2. discoïde rode huiduitslag
 3. overgevoeligheid van de huid voor zonlicht
 4. zweertjes in mond/keel 
 5. artritis
 6. pleuritis of pericarditis
 7. proteïnurie > 0,5 g/dag
 8. neurologische/psychiatrische afwijkingen
 9. hematologische afwijkingen
 10. anti-DNA, anti-Sm of antifosfolipiden antistoffen
 11. antinucleaire antistoffen (ANA)

Figuur 21.6 Links: een longfoto met klassieke afwij-
kingen van sarcoïdose: bilaterale vergroting van de 
lymfklieren in de hilus (zie pijlen). Rechts:  typische 
weefselafwijkingen met een granuloom (gr) omgeven 
door lymfocyten (ly) en een reuscel met meerdere 
kernen s(mr).

gr

gc

ly

ria voor de diagnoseSLE zijn samengevat in tabel 21.1. 
De diagnose mag volgens deze criteria worden gesteld 
als er 4 van aanwezig zijn, maar slechts 75% van SLE-
patiënten voldoen aan deze criteria.
 
36. Wat is MCTD?
MCTD (Mixed Connective Tissue Disease) is een zeldza-
me ziekte met kenmerken van SLE, myositis (spieront-
steking) en  systemische sclerose (sclerodermie). Het is 
feitelijk een vorm van SLE waarbij de ANA en antistof-
fen tegen RNP sterk positief zijn. 

37. Wat is sarcoïdose en is er een verband met het syn-
droom van Sjögren?
Sarcoïdose (ook bekend onder de verouderde naam  
ziekte van Besnier-Boeck) is een ziekte die in zeldzame 
gevallen lastig is te onderscheiden van het syndroom 
van Sjögren.  Bij 90% van de patiënten met sarcoïdose
zijn er afwijkingen te zien op een longfoto (fig. 21.6 
links). Weefselonderzoek toont vaak granulomen, een 
ophoping van zgn. epithelioïde cellen omgeven door 
lymfocyten (fig. 21.6 rechts).  
 Deze afwijkingen kunnen ook voorkomen in traan- 
en speekselklieren met de kenmerkende droogteklach-
ten zoals bij het syndroom van Sjögren. Omdat bij 10% 
van de patiënten met sarcoïdose de longfoto normaal 
is wordt niet zelden bij deze betrokkenheid van de 
traan- en speekselklieren ten onrechte de diagnose 
syndroom van Sjögren gesteld.  In zo'n situatie kan een 
lipbiopt de juiste diagnose opleveren omdat er een 
diffuus infiltraat is van lymfocyten en er granulomen 
voorkomen. Bloedonderzoek kan ook helpen bij de 
diagnose  omdat bij sarcoïdose het lysozym en  angio-
tensin-converting enzym (ACE) verhoogd kunnen zijn. 
Hetzelfde geldt voor calcium en vitamine D. De ANA 
kan positief zijn maar antistoffen tegen SSA/Ro en SSB/
La komen in principe niet voor bij sarcoïdosis (vergelijk: 

bij het syndroom van Sjögren in 60-70%).  
 Er zijn een aantal publicaties over patiënten met zo-
wel sarcoïdosis als het syndroom van Sjögren. Sarcoi-
dose komt wereldwijd bij gemiddeld 1 op 5000 men-
sen voor, iets vaker bij vrouwen dan bij mannen. De 
ziekte komt ook vaker voor bij het negroïde ras en in 
Scandinavische landen (1:1600). 10-20% van bekende 
gevallen van sarcoïdose hebben geen enkele klacht en 
is de ziekte bij toeval ontdekt  (bv.  bij een medisch on-
derzoek met longfoto). Sarcoïdose en Sjögren komen in 
Scandinavië dus bij toeval voor ongeveer 1 op 256.000 
mensen (syndroom van Sjögren 1:160; sarcoïdose 
1:1600; kans op beide 1:160 x 1600).

38. Heeft het syndroom van Sjögren-Larsson iets te 
maken met het syndroom van Sjögren?
Nee. Het syndroom van Sjögren-Larsson (SSL) werd 
voor het eerst in 1957 beschreven en bestaat uit 
een combinatie van ichthyose (verdikte huid), 
geestelijke achterstand en spastische paraplegia. 
SSL is een auto-somaal-recessieve erfelijke ziekte. 
Recessief betekent dat de ziekte zich alleen 
manifesteert als er twee afwijkende genen zijn, van 
elke ouder één. Autosomaal betekent dat het gen 
ligt op één van de chromosomen 1-22  en niet op het 
geslachtbepalende 23e chromosoom. De genetische 
afwijking is een mutatie (veranering) in het FALDH-
gen op chromosoom 17. FALDH is de afkorting van 
Fatty Aldehyde DeHydrogenase). De mutatie leidt 
tot een deficiëntie van het enzym FALDH waardoor 
stofwisselingsproducten in de huid en zenuwweefsel 
ophopen. 

39. Heeft het syndroom van Marinesco-Sjögren iets te 
maken met het syndroom van Sjögren?

mr
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Nee. Het syndroom van Marinesco-Sjögren is een zeld-
zame autosomaal-recessieve erfelijke ziekte (zie ook 
antwoord 38) met cataract, cerebellaire ataxia (ge-
stoorde balans en coördinatie door een afwijking in de 
kleine hersenen), geestelijke achterstand, spierzwakte, 
geringe lengte, en hypogonadisme (gestoorde functie 
van de geslachtsklieren). Bij de meeste patiënten is de 
ziekte toe te schrijven aan een mutatie in het SIL1-gen 
op chromosoom 5. 

40. Heeft het syndroom van Gougerot-Sjögren iets te 
maken met het syndroom van Sjögren?
Het syndroom van Gougerot-Sjögren is hetzelfde als 
het syndroom van Sjögren. Deze naam wordt alleen 
gebruikt in chauvinistische Franssprekende landen.  

41. Wat is het antifosfolipiden-syndroom?
Voor de diagnose van het antifosfolipiden-syndroom 
(APS) is een combinatie bepaalde klinische verschijn-
selen en laboratorium afwijkingen nodig.  Deze klinische 
verschijnselen kunnen zijn: herhaalde trombosen van 
aders en/of slagaders of herhaalde vroegtijdige afbreking 
van de zwangerschap. Andere klinische verschijnselen 
kunnen voorkomen als onderdeel van APS zoals livedo 
reticularis of aseptische botnecrose, maar zijn niet op-
genomen in de diagnostische criteria.  Deze laborato-
riumafwijkingen zijn antifosfolipiden antistoffen (bv. 
het lupus anticoagulans, anticardiolipine antistoffen 
of antistoffen tegen  β2-glycoproteïne I). Trombopenie 
(te laag aantal bloedplaatjes) kan ook voorkomen als 
onderdeel van APS maar zit niet in de criteria.  De fy-
siologische rol van  β2-glycoproteïne I is niet goed be-
kend. Complexen van  β2-glycoproteïne I en antistoffen 
zijn niet gevonden in het bloed. De antifosfolipiden 
antistoffen gaan een interactie aan met twee   β2-
glycoproteïne I moleculen.  Via mechanismen die niet 
geheel opgehelderd zijn leidt deze binding tot activatie 
van vaatendotheelcellen en bloedplaatjes met als ge-
volg trombose (figuur 21.7). 1
 Er worden drie vormen van APS onderscheiden:
a.  primaire APS: APS zonder bijkomende andere auto-

immuunziekten;  
b.  secundair APS: APS met een gegeneraliseerde auto-

immuunziekte zoals SLE, SCLE, MCTD, systemische 
sclerose of syndroom van Sjögren; 

c. APS bij lupus-like syndroom: APS in aanwezigheid 
van minder dan 4 onderdelen van de criteria van SLE 

De naam lupus-like syndroom is hier ongelukkig geko-
zen omdat de term "like" suggereert dat het op SLE lijkt 
maar toch iets anders is, iets wat niet het geval is. Naar 
analogie van wat is beargumenteerd in het hoofdstuk 
over incompleet syndroom van Sjögren zou beter kun-
nen worden gesproken over APS bij incomplete SLE.    

 Het is al heel lang bekend dat patiënten met SLE 
niet zelden een positieve test hebben voor lues (syfilis) 
zonder ooit contact te hebben gehad met de bacterie 
Treponema pallidum, de verwekker van deze ziekte.  
Men spreekt dan van valspositieve luesserologie. Het 
is nu bekend dat deze valspositieve reacties worden 
veroorzaakt door antifosfolipiden antistoffen. 

42. Ik heb de typische Sjögrenklachten van de ogen en 
mond en de Schirmertest is te laag. Maar het lipbiopt 
was normaal. Hoe kan dat en heb ik nu het syndroom 
van Sjögren of niet, de ene dokter vindt van wél en de 
andere niet.
Een lipbiopt kan normaal zijn bij het syndroom van 
Sjögren, zie hoofdstuk 4 over de diagnose.  Iemand 
voldoet aan de criteria voor de diagnose syndroom 
van Sjögren als er 4 van 6 onderdelen aanwezig zijn, 
waaronder ten minste een abnormaal lipbiopt of 
antistoffen tegen SSA/Ro en/of SSB/La.  Door de 
typische oog- en mondklachten en de abnormale 
Schirmertest heeft u al 3 onderdelen. Omdat het 
lipbiopt normaal is, kunt u alleen aan de criteria 
voldoen als de genoemde antistoffen er zijn.  Hiermee 
worden soms fouten gemaakt omdat ten onrechte 
vaak niet op deze antistoffen wordt getest als de ANA 
negatief is.  Als andere oorzaken van de klachten en 
afwijkingen zijn uitgesloten (bv. sarcoïdose) dan is het 
syndroom van Sjögren erg aannemelijk. Bovendien is 
het zo dat meer dan de helft van de patiënten die door 
deskundigen worden beschouwd het syndroom van 
Sjögren te hebben niet aan de criteria voldoen, een 
absurde situatie.  
43. Ik heb Sjögren en nu is er ook BOOP vastgesteld. 
Wat is dat em heeft het met de Sjögren te maken?

-+

 β2-glycoproteïne I  β2-glycoproteïne I

Figuur 21.7 Antifosfolipiden antistoffen gaan een 
interactie aan met twee β 2-glycoproteïne I moleculen. 
Dit leidt via niet geheel opgehelderde mechanismen 
tot activatie van endotheelcellen en bloedplaatjes en 
trombose. 

antifosfolipiden
antistof

fosfolipiden celmembraan
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BOOP is een oude naam en de afkorting van 
Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia. Het 
wordt nu  organizing pneumonia (OP) genoemd. 
 OP is een longziekte waarbij granulatieweefsel (lit-
tekenweefsel) vernauwing veroorzaakt van de kleine 
vertakkingen van de luchtwegen (bronchioli). OP kan 
door verschillende oorzaken ontstaan zoals infecties 
(adenovirus, cytomegalovirus, influenza, Legionella 
pneumophila), geneesmiddelen (goudpreparaten, 
methotrexaat, sulfasalazine), auto-immuunziekten, 
trans-plantatie en straling. Als er geen bekende oor-
zaak is wordt het cryptogenic organizing pneumonia of 
idiopathische OP genoemd. Het beloop van de ziekte 
verschilt per persoon.  Als de longafwijkingen toene-
men wordt de patiënt behandeld met prednisolon en 
bij driekwart van de patiënten geneest de OP dan vol-
ledig maar 5% overlijdt aan de ziekte.  Patiënten met 
de idiopathische vorm herstellen vaak na behandeling 
met het antibioticum erythromycine.
 Er zijn ongeveer 10 patiënten in de literatuur be-
schreven met het syndroom van Sjögren en OP. Het 
verband is echter onzeker en mogelijk indirect. Zie ook 
het hoofdstuk over longziekten. 

44. Patiënten met het syndroom van Sjögren lopen een 
grotere kans dan normaal om een lymfoom te krijgen.  
Wat zijn lymfomen eigenlijk? 
Lymfomen zijn kwaadaardig woekeringen van vnl. lym-
focyten (bepaalde witte bloedcellen, zie hoofdstuk 15).  
Er zijn twee hoofdgroepen: een Hodgkin lymfoom (HL) 
en een non-Hodgkin lymfoom (NHL).  In het algemeen 
komt het HL vooral bij jongeren en NHL bij ouderen 
voor. Het is alleen het NHL dat vaker voorkomt bij het  
syndroom van Sjögren. 
 Een NHL ontstaat als lymfocyten (B-lymfocyten,
T-lymfocyten of NK cellen) een verandering ondergaan 
van normale cellen naar kwaadaardige cellen die on-
gecontroleerd kunnen groeien en zich verspreiden. 
Kwaadaardige cellen delen waardoor er identieke 
kopieën van ontstaan (klonen). 85% van de NHLen 
ontstaan uit B-lymfocyten in enige stadium van ont-
wikkeling. Lymfomen kunnen overal in het lymfatisch 
weefsel ontstaan zoals lymfklieren, in darmen en in het 
centrale zenuwstelsel. De symptomen hangen af van 
waar het gebeurt.  In een lymfklier is dit zwelling van 
de klier.  Daarnaast kunnen er algemene symptomen 
voorkomen zoals koorts, moeheid. nachtelijk zweten, 
vermagering en jeuk. 
 De diagnose is gebaseerd op weefselonderzoek, 
vaak een biopt. Afbeeldend onderzoek kan de plaats 
en de uitbreiding bepalen.  Er zijn ongeveer 40 verschil-
lende typen. 13 van deze types omvatten 90% van de 
gevallen in het Westen.  Met betrekking tot de uitbrei-

ding van het NHL worden er vier stadia onderscheiden: 

stadium I: ziekte in één lymfklier
stadium II:  ziekte in een aantal lymfklieren aan één kant 

van het middenrif
stadium III:  ziekte in lymfklieren boven en onder het mid-

denrif 
stadium IV:  ziekte ook buiten de lymfklieren

De behandeling hangt af van het type NHL, de grootte 
en de uitbreiding en kan bestaan uit afwachten onder 
nauwkeurige controle, biologicals, bestraling, chemo-
therapie of stamceltransplantatie.
 Patiënten met het syndroom van Sjögren hebben 
een 44x verhoogde kans op een NHL. Het komt bij 5-8% 
van de patiënten voor en zijn meestal MALT-lymfomen 
(MALT: Mucosa-Associated Lymphoid Tissue). Dit zijn 
langzaam groeiende B-cellymfomen. In ongeveer de 
helft van de gevallen zit het lymfoom in de speeksel-
klieren. De prognose van MALT-lymfomen is gewoon-
lijk beter dan van andere typen lymfomen. 

45. Wat is het verschil tussen het fenomeen avn Rau-
naud en de ziekte van Raynaud?
Er is een aantal ziekten waarbij het fenomeen van Ray-
naud voorkomt. Dat zijn autp-immuunziekten (bv. sys-
temische sclerose, SLE, reumatoïde artritis, syndroom 
van Sjögren), ziekten die tot vernauwing van slagaders 
leiden, pulmonale arteriële hypertensie (hoge bloed-
druk in de longslagaders), neurologische ziekten (bv. 
ziekten van tussenwervelschijven, ruggenmergtumo-
ren, carpaal tunnelsyndroom), ziekten waarbij het 
bloed visceuzer wordt, beschadiging door herhaalde 
bewegingen (bv. frekwent gebruik van zware trilma-
chines, pianospelen) en gebruikt van bepaalde genees-
middelen (bv. ergotaminen en betablockers).
 Bij een fenomeen van Raynaud zonder een van 
de genoemde omstandigheden wordt het primair 
syndroom van Raynaud genoemd of vroeger ook wel 
ziekte van Raynaud.  Bij ongeveer de helft van de men-
sen met het fenomeen van Raynaud is er sprake van de 
primaire vorm, dus zonder bijkomende ziekte.   
 
46.  Het syndroom van Sjögren is een chronische ont-
steking. Waarom kan het daarom niet worden behan-
deld met een antibioticum zoals bv. penicilline? 
Ontsteking is een reactie van het lichaam op weefsel-
beschadiging. Weefselbeschadiging kan vele verschil-
lende oorzaken hebben zoals mechanische (bv. een 
snee), warmte (verbranding), koude (bevriezing), stra-
ling of infectie. Infectie is het verspreidien en verme-
nigvuldigen van een micro-organisme (bv. een bacte-
rie, virus of schimmel) in levend weefsel.  Als infectie 
een ziekte veroorzaakt, spreekt men van infectieziekte. 
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Behandeling met bv. penicilline is alleen zinvol als de 
ontsteking is veroorzaakt door een bacterie die daar 
dan ook nog gevoelig voor moet zijn.  Bij het syndroom 
van Sjögren speelt ontsteking zeker een rol maar niet 
door een infectie. 

47. Kan het syndroom van Sjögren stenen in de 
speeksel klieren veroorzaken? 
Er is geen bewijs dat er bij het syndroom van Sjögren 
vaker speekselklierstenen voorkomen dan bij anderen.  

48. Hebben patiënten met het syndroom van Sjögren 
meer kans om een tumor te ontwikkelen in de 
speeksel klieren?
Het woord tumor betekent zwelling. Een zwelling kan 
goed- of kwaadaardig zijn. Bij het syndroom van Sjög-
ren komen één- of dubbelzijdige zwellingen, dus tumo-
ren,  van de speekselklieren vaak voor. De vraag heeft 
waarschijnlijk betrekking op kwaadaardige zwellingen 
zoals kanker of maligne lymfomen. De enige kwaad-
aardige afwijking van de speekselklieren die bij Sjögren 
vaker dan n ormaal voorkomt zijn non-Hodgkin lymfo-
men (zie ook antwoord 44). 

49. Wat is het verschil tussen dorst en droge mond? 
Dorst is een normaal gevoel dat men ervaart als 
het lichaam uitdroogt. Dit gevoel zorgt er voor dat 
we gaan drinken.  Als er weer genoeg vocht in het 
lichaam is, verdwijnt het gevoel van dorst. M.a.w. 
dorst kan worden weggedronken. Er zijn verschillende 
oorzaken van dorst (zie tabel 21.3).  Dorst is een veel 
voorkomende klacht bij diabetes mellitus en niet bij 
het syndroom van Sjögren.
 Een droge mond wordt veroorzaakt door droge 
slijmvliezen in de mond. Drinken helpt hierbij alleen 
zoalng de vloeistof op het slijmvlies aanwezig is.  Bij 
een droge mond moet men meestal ook drinken om 
voedsel te kunnen kauwen en doorslikken.  Droge 
mond is een typische klacht bij het syndroom van 
Sjögren, zeker als men bij het eten moet drinken om 

het voedsel te kauwen en door te slikken. 

50. Kunnen patiënten met het syndroom van Sjögren 
gebitsimplantaten hebben? 
Ja, in dit opzicht zijn Sjögrenpatiënten niet anders dan 
andere mensen. Dit is een belangrijk gegeven omdat 
Sjögrenpatiënten enerzijds door tandhalscariës veel 
meer kans op gebitsproblemen hebben, anderzijds 
omdat kunstgebitten met losse onderdelen juist bij 
mensen met een droge mond extra veel klachten kun-
nen veroorzaken. 

51. Klopt het dat je minder speeksel maakt naarmate 
je ouder bent? 
Ja en nee. Het is waar dat oudere mensen gemiddeld 
minder speeksel maken dan jongere. Dit heeft echter 
niets te maken met de leeftijd maar komt omdat 
ouderen vaker een ziekte hebben of geneesmiddelen 
gebruiken die leiden tot minder speekselproductie. 

52. Er zijn veel soorten en merken kunsttranen. Wat is 
het verschil en welke zijn het beste? Hoe vaak kan je ze 
gebruiken? 
Kunsttranen zijn waterige oplossingen waaraan iets is 
toegevoegd om ze visceuzer (stroperiger) te maken zo-
dat ze beter aan het oog kleven.  De verschillen tussen 
de kunsttranen bestaat vooral uit welke stoffen hier-
voor zijn toegevoegd en of ze conserveringsmiddelen 
bevatten en welke.  Dit laatste is van belang als een 
bepaald conserveringsmiddel niet wordt verdragen. 
 Ooggels hebben een grotere viscositeit dan kunst-
tranen. Zgn. inserts zijn van vaste stof die langzaam 
oplossen en daardoor langer werken.  Tabel 21.2 geeft 
een overzicht van een aantal soorten kunsttranen en 
ooggels en wat er in zit. 
 Er zijn ook oogdruppels die medicijnen bevatten 
zoals bv. ontstekingsremmende middelen, middelen 
tegen allergie of vitamine A.  
 De beste keuze tussen de verschillende druppels en 
gels kan alleen proefondervindelijk door de gebruiker 
zelf worden bepaald, m.a.w. een kwestie van uitprobe-
ren.  In het algemeen geldt dat hoe minder de traan-
productie is, des te wateriger de kunsttranen moeten 
zijn.  Een insert kan alleen worden gebruikt als er vol-

Tabel 21.3  Een aantal oorzaken van dorst 

·  lichamelijke inspanning
·  uitdroging (diarree, braken, warmte, infectie,
 diureticagebruik)
·  hormonale afwijkingen (bv. te actieve schildklier)
·  diabetes mellitus
·  diabetes insipidus (zie kader)
·  antihistaminica, alcohol, caffeïne, marihuana
·  hoog natriumgehalte in het lichaam 
·  hersenbeschadiging
·  psychogene oorzaken

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus is een ziekte waarbij de 
hypofyse teweinig ADH (antidiuretisch hormoon) 
maakt. Dit kan verschillende oorzaken hebben 
waaronder een auto-immuunreactie.  Het gevolg 
is dat de nieren de urine niet voldoende kan 
concentreren waardoor men veel verdunde urine 
verliest met daardoor extreme dorst. 
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doende traanvocht is om het op te lossen. Als dit het 
geval is, is meestal één insert per dagn voldoende. 
 Oogdruppels moeten niet meer dan 4-6x per dag 
worden gebruikt.  De reden hiervan is dat als de kunst-
tranen een conserveermiddel bevatten, er hiervan 
teveel op het oog terecht komt.  Een tweede reden is 
dat als men meer dan 6x per druppelt, het eigen traan-
vocht voortdurend wordt weggespoeld waardoor de 
klachten juist weer toenemen.  In het algemeen heeft 
het alleen zin om kunsttranen te gebruiken als ze de 
oogklachten verbeteren. 

53. Heeft het zin om een speciaal dieet te volgen voor 
Sjögrenpatiënten? 
Nee. Voor Sjögrenpatiënten geldt hetzelfde als voor ie-
der ander: eet gezond met voldoende variatie en verse 
producten.  Veel  patiënten merken dat ze beter sterk 
gekruid of zuur voedsel kunnen weglaten omdat deze 
mondklachten kunnen doen verergeren. Omdat veel 
Sjögrenpatiënten last hebben van obstipatie is vezel-
rijke voeding belangrijk. 

54. Kan ik mijn weerstand verbeteren door een dieet, 
voedingssupplementem of extra vitaminen? 
Niet echt. ot really. Weerstand heeft vooral betrekking  
op het voorkomen dat we bij contact met een bacte-
rie of virus ziek worden. Men bouwt in het algemeen 
zo'n weerstand op na een eerste contact met zo'n bac-
terie of virus waarbij men vaak wel ziek werd. Bij een 
volgende contact met dezelfde bacterie of virus wordt 
men niet ziek en merkt men niet eens dat dat contact 
er is geweest. 
 Voor een goede weerstand is bovendien een goede 
conditie nodig. Deze verkrijgt men in het algemeen 
door gezond te leven, bv. door een goede gevarieerde 
voeding met voldoende verse groenten en fruit, en 
voldoende lichaamsbeweging. Gewoonlijk zijn extra 
vitaminen of supplementen dan niet nodig. Hierop zijn 
twee uitzonderingen. De eerste zijn mensen met bv. 
een darmziekte en mensen die éénzijdig eten, bv. bij 
een vegtarisch dieet. De tweede geldt voor iedereen 
en betreft vitamine D3. Veel mensen hebben daaraan 
een tekort en dat kan het beste worden aangevuld met 
vitamine D3 tabletten. Zie het kader met het advies van 
de Gezondheidsraad van 2012. In het algemeen kan 
men vitamine D3 tabletten van 10 mcg (=400 IE) het 
beste zelf bij een drogist of keten kopen omdat men 

Tabel 21.2 Samenstelling van een aantal soorten kunsttranen

stof conserveermiddel  merknaam

carbomeer thiomersal Dry Eye® gel
  thiomersal Thilo Tears® gel
  cetrimide Vidisic® gel

dextran 70/hypromellose  polyquaternium-I  Duratears® oogdruppels
hyprolose  geen Lacrisert®
hypromellose  benzalkoniumchloride hypromellose oogdruppels
  geen Hypromellose Monofree

hyaluronan (“hyaluronzuur”) geen Hylo-comod®
   Hyabak®
methylcellulose  thiomersal  methylcellulose oogdruppels

polyvidon  geen Duratears Free®
  benzalkoniumchloride Oculotect® oogdruppels
  geen Oculotect Unidose® oogdruppels
  geen Protagens Mono 2%®
  benzalkoniumchloride Protagens® oogdruppels
  cetrimide Vidisic PVP Ophtiole® oogdruppels

polyvidon/polyvinylalcohol  chlorbutanol Tears Plus® oogdruppels
  geen Tears Plus Unit Dose® oogdruppels

Sommige kunsttranen zijn beschikbaar in speciale 
flesjes (Comod systeem) waardoor ze zonder 
conserveermiddelen toch bv. 3 maanden houdbaar 
zijn. 
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dan aanzienlijk goedkoper uit kan zijn. Zo verkoopt de 
HEMA potjes met 90 tabletten van 10 mcg voor € 2,50 
terwijl men voor hetzelfde aantal op recept meer dan 
€ 10 zou betalen.  Maar ze zijn ook nog goedkoper te 
krijgen. 

55. Er bestaan ook oogdruppels met pilocarpine. Kan 
ik die gebruiken door een paar druppels ervan in een 
glas water te doen en dat op te drinken? Of kan ik deze 
druppels ook gebruiken voor in mijn ogen?
Oogdruppels met pilocarpine zijn alleen bedoeld voor 
behandeling van glaucoom (verhoogde oogboldruk). 
Voor de oogklachten bij Sjögren helpen ze niet en heb-
ben niet zelden een averechts effect.
 In principe zou men ze kunnen gebruiken om zelf 
een pilocarpinedrank van te maken. Dit wordt echter 
ten strengste afgeraden omdat het gemakkelijk tot ern-
stige overdosering kan leiden.  
 Er zijn verschillende toedieningsvormen mogelijk 
voor de behandeling van de droogteklachten bij het 
syndroom van Sjögren.

-  drank door de apotheek bereid: nauwkeurig, vaak 
goedkoper maar onhandig om mee te nemenoral

-  capsules door de apotheek bereid: iets onnauwkeu-
rig (niet gevaarlijk maar soms hinderlijk), veel werk 
voor de apotheek; gemakkelijk in het gebruik; elke 
sterke mogelijk

-  handelstabletten van Salagen®: nauwkeurig, voor-
deel van iets vertraagde afgifte, nadelen zijn dat ze 
er alleen van 5 mg zijn en relatief duur 

- merkloze tabletten van 2,5 mg: vooral voordelen 
omdat de dosis gemakkelijk aan individuele wensen 
kan worden aangepast, ze nauwkeurig zijn.

56. Ik heb artrose, moet ik nu kalktabletten nemen?
Kalktabletten innemen voor artrose ("gewrichts-
slijtage") heeft geen zin. In het algemeen geldt dat als 
men minder dan 1000 mg kalk (calcium) per dag uit 
de voeding binnenkrijgt, het nodig kan zijn dit aan te 
vullen met kalktabletten. Voeding die kalk bevat zijn 
vooral de melkproducten.  
 Artrose wordt nogal een verward met osteoporose 

(botontkalking).  Artrose is een chronische gewrichts-
ziekte die wordt gekenmerkt door afbraak van kraak-
been. Dit veroorzaakt een reactie van het onderlig-
gende bot met uitgroei van nieuw kraakbeen en bot. 
De artrose verergert na verloop van tijd en veroorzaakt 
pijn en bewegingsbeperking  van de gewrichten. Ar-
trose is de meest voorkomende gewrichtsziekte en 
de kans erop neemt toe met de leeftijd: bij 1% van 
de bevolking jonger dan 30 jaar tot bij meer dan de 
helft van de bevolking ouder dan 50 jaar.  Er zijn ver-
schillende risicofactoren om artrose te krijgen, zoals 
overgewicht en (beroepsmatige) overbelasting van be-
paalde gewrichten.  Er is geen behandeling bekend die 
de voortgang stoppen of remmen, hoeveel recent er 
aanwijzingen zijn dat statinen dit mogelijk kunnen.  De 
behandeling bestaat daarom simpel uit het verlichten 
van de symptomen (fysiotherapie, pijnstilling) en zono-
dig bestrijden van de risicofactoren zoals overgewicht.
 Osteoporose (botontkalking) is gekenmerkt door 
een verminderde minerale botdichtheid en een ver-
hoogd risico op botbreuken. Risicofactoren op osteo-
porose zijn Caucasisch ras, osteoporose bij familie, 
roken, overmatig alcoholgebruik, vitamine D-tekort, 
onvoldoende calcium in  de voeding, lichte lichaams-
bouw, onvoldoende beweging, vroege overgang., laag 
testosterongehalte, gebruik van corticosteroïden, ziek-
ten zoals reumatoïde artritis, hyperthyreoïdie en anor-
xia.  Behandeling bestaat uit het corrigeren van zoveel 
mogelijk risicofactoren en geneesmiddelen die de bot-
afbraak tegengaan.     

57. Eén van mijn pupillen is groter dan de andere en 
reageert niet op licht. Heeft dit wat met Sjögren te 
maken? 
U heeft waarschijnlijk een zgn. Adie-pupil. Dit is on-
schuldig en meestal een éénzijdige afwijking waardoor
de pupil groter is dan normaal en niet kleiner wordt 
als reactie op licht. Als de ogen worden gericht op iets 
heel dichtbij wordt de pupil wel kleiner zoals het hoort. 
Een Adie-pupil kan het gevolg zijn van schade aan het 
zenuwweefsel van het oog door bv. een ongeval od 
door een virusinfectie. Een Adie-pupil komt iets vaker 
dan normaal voor bij Sjögrenpatiënten. 

Vitamine D3

De Gezondheidsraad adviseert het volgende dagelijkse gebruik van extra vitamine D3:
- alle kinderen 0-4 jaar: 400 IE (10 microgram) vitamine D3
-  alle vrouwen 50-70 jaar: 400 IE (10 microgram) vitamine D3
-  iedereen (mannen en vrouwen) boven 70 jaar: 800 IE (20 microgram) vitamine D3
-  voor sommige groepen mensen is altijd 800 IE (20 microgram) vitamine D3 nodig, bv. bij een donkere 

huidskleur etc.

bron: Advies 2012 Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. (http://www.gr.nl)
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58. Is er een verband tussen het Torsten-Sjögren 
syndroom met het syndroom van Sjögren? 
Nee. Het Torsten-Sjögren-syndroom is de combinatie-
van aangeboren cataract en een gestoorde centraal ze-
nuwstelsel coördinatie en geestelijke achterstand.  Het 
is een recessief erfelijke ziekte door een afwijking van 
de aminozuurstofwisseling. 

59.  Mijn moeder heeft de ziekte van Sjögren. Ik weet dat 
het erfelijk is. In het ziekenhuis kreeg ik te horen  dat ik 
wel drager was maar het niet had. Ik heb last van mijn 
ogen (net of er zand in zit), veel ontstoken talgkliertjes, 
vooral onder oksel en nek.  Mijn benen zitten onder de 
bultjes (net zoals psoriasis), maar volgens de huidarts 
is het geen psoriasis. Ik ben constant erg moe en ik heb 
de laatste 2 jaar iedere keer "overbelaste" spieren in 
mijn elleboog en rug. Bij die overbelaste spieren, wordt 
iedere keer een verkeerde diagnose gesteld, in mijn 
rechter elleboog zeiden ze dat het een tenniselleboog 
was (6 maanden thuis gezeten niksen).  Bij mijn rug 
dachten ze aan een hernia (8 maanden thuisgezeten).
Ik ben ook bij de oogarts geweest, daar kreeg ik 2 
vloeitjes in mijn ogen, om mijn traanvocht te meten, 
maar de traanproductie was goed (maar dat bewijst 
niets heb ik gelezen).
De huisarts laat wel (als ik er om vraag) een 
bloedonderzoek doen, maar ook daar komt ook niets 
uit.
Vooral mijn ogen, en die vermoeidheid heb ik veel last 
van. Wat denkt u, heb ik wel Sjögren of niet?  

Eerst even een paar misverstanden corrigeren. Het 
syndroom van Sjögren is niet een erfelijke ziekte. En 
zoiets als drager zijn van het syndroom van Sjögren 
bestaat niet.  
Het syndroom van Sjögren is weliswaar niet erfelijk 
maar komt wel iets vaker voor bij familieleden van 
Sjögrenpatiënten dan in de overige bevolking. De 
kans om het te krijgen ligt ook als familielid onder de 
1%. Voor vrouwen met een ééneiïge tweelingzus met 
Sjögren is de kans waarschijnlijk rond de 30% (maar 
dus ook 70% kans het niet te krijgen).  
Ik vraag me af waarop de uitspraak over dragerschap 
berust.  Misschien is bedoeld dat er in het bloed 
antistoffen tegen SSA/Ro en/of SSB/La gevonden. 
Deze anti stoffen komen overigens ook bij een paar 
procent van de algemene bevolking voor en betekenen 
niet dat men het syndroom van Sjögren of SLE heeft of 
zal krijgen.  Anderzijds sluit het niet hebben van deze 
antistoffen de diagnose syndroom van Sjögren niet uit. 
De oogtest met de vloeipapiertjes (de Schirmertest) is 
niet bij alle Sjögrenpatiënten gestoord en een normale 
Schirmertest sluit dus een diagnose syndroom van 

Sjögren evenmin uit.  Dit komt omdat voor de diagnose 
syndroom van Sjögren gewoonlijk de Amerikaans-
Europese criteria worden gebruikt. Deze bestaan uit 6 
onderdelen en als er 4 van aanwezig zijn (waaronder 
in ieder geval de antistoffen òf een afwijkend lipbiopt) 
kan de diagnose syndroom van Sjögren volgens deze 
criteria worden gesteld. Deze 6 onderdelen zijn kort 
samengevat:

1. kenmerkende oogklachten
2.  kenmerkende mondklachten of speekselklier-
  zwellingen
3.  afwijkende oogtest (Schirmertest of bengaalsrood-
 test).
4.  afwijkend speekselklierbiopt ("lipbiopt")
5.  afwijkend onderzoek van de speekselklier zoals 
 sialogram, technetiumscan of speekselvloed
6.  antistoffen tegen SSA/Ro en/of SS-B/La

Veel andere klachten en afwijkingen die een onderdeel 
van het syndroom van Sjögren kunnen zijn, staan 
niet in de criteria en tellen dus niet mee voor de 
diagnose. De belangrijkste reden hiervoor is dat ze 
niet voldoende bijdragen aan het onderscheid van het 
syndroom van Sjögren met andere ziekten.  Verder 
komen bij Sjögrenpatiënten natuurlijk ook allerlei 
andere klachten en afwijkingen voor die niets met het 
syndroom van Sjögren te maken hebben, net als bij de 
rest van de bevolking.    
Het is niet mogelijk om de vraag of u wel of niet Sjögren 
hebt hier te beantwoorden. Maar vergelijking van uw 
informatie met de genoemde criteria levert op:

1:  aanwezig
2:  niet genoemd
3:  afwezig
4:  niet genoemd (een lipbiopt is bovendien niet zinvol 
 als onderdeel 2 niet aanwezig is)
5:  niet genoemd
6:  wellicht aanwezig   

Als dit juist is, zijn er 2 onderdelen van de criteria 
aanwezig.  Dat is onvoldoende voor het stellen van 
de diagnose.  Verdere informatie kunt u vinden in 
hoofdstuk 4 (diagnose) en 19 (Incompleet syndroom 
van Sjögren). 

60.  Ik heb moeite met lang staan en ver lopen lukt me 
niet. Ook lang zitten is er lastig.Mijn controlearts (voor 
mijn AOV verzekering) heeft vanaf de eerste dag dat 
ik bij hem kwam het gehad over myasthenia, maar bij 
neurologisch onderzoek (MRI) kwam dit niet naar vo-
ren.
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Toen door de reumatoloog Sjögren werd gevonden, 
kreeg ik te horen dat het raar is dat ik moeite heb met 
lopen en staan.  Quote: "Je bent de enige Sjögren- 
patiënt die ik heb met deze klachten".
Hoe groot is de kans dat er toch myasthenia bij mijn 
Sjögren zit? En zijn er andere mogelijkheden dan een 
MRI om dit te testen?
De ziekte waar het hier om gaat heet voluit myasthenia 
gravis (MG). Typische kenmerken van MG zijn 
fluctuerende zwakte en moeheid van de skeletspieren 
en/of oogspieren. De spierzwakte wordt erger 
naarmate de spieren langer worden gebruikt maar 
wordt lang niet altijd als moeheid ervaren. 
De oorzaak van MG zijn meestal antistoffen tegen 
de zgn. acetylcholine-receptor op de spieren of tegen 
MuSK (muscle specific tyrosinekinase) waardoor de 
prikkeloverdracht van de zenuwen op de spieren 
wordt belemmerd.  

Er worden 2 vormen van MG onderscheiden: één die 
beperkt is tot de oogspieren en een algemene vorm. 
Bij meer dan 50% van de patiënten zijn dubbelzien 
of hangende oogleden de eerste verschijnselen. Bij 
de helft hiervan blijft MG beperkt tot de ogen.  Bij 
ongeveer 15% van de patiënten begint MG met zgn. 
bulbaire symptomen zoals vermoeide kauwspieren, 
moeite met slikken en spreken.  Bij minder dan 5% 
van de patiënten begint MG met alleen zwakte van 
de bovenbeen- en bovenarmspieren. De spieren van 
de nek zijn vaak bij de ziekte betrokken  waardoor 
het moeilijk is het hoofd rechtop te houden.  Als de 
ademhalingsspieren er bij zijn betrokken kan dat 
ademhalingsproblemen veroorzaken. 

De diagnose wordt gesteld op basis van de combinatie 
van  typische kenmerken van de ziekte en onderzoeken.  
Van de onderzoeken bestaan er verschillende, met 
elk hun voor- en nadelen.  Als meest betrouwbare 
testen worden beschouwd het aantonen van anti-
stoffen tegen de acetylcholinereceptor of MuSK en 
electrofysiologische testen (zoals herhaald stimuleren 
van zenuwen en de single-fiber EMG).  
Een belangrijk aanvullend onderzoek als de diagnose 
MG is gesteld, is een CT of MRI van de borstholte om 
een gezwel van de zwezerik (thymoom) te ontdekken 
dat bij 15% van de patiënten met MG kan voorkomen. 
tosis and/or diplopia. Of hose 
De ziekte wordt vooral behandeld met geneesmiddelen 
die de activiteit remmen van het enzym cholinesterase 
waardoor acetylcholine langer beschikbaar is.

Het is niet bekend hoevaak  MG voorkomt bij patiënten 
met het syndroom van Sjögren.  Mijn schatting is dat 

de kans er op bij het syndroom van Sjögren tussen de 
0,5 en 1% ligt. 
U noemt dat u moeite hebt met lopen en staan. De 
vraag is of dit komt door algemene moeheid of door 
bv. zwakte van de spieren. Andere tekenen van 
spierzwakte zijn bv. moeite met een trap oplopen en 
moeite iets te doen met uw armen boven uw hoofd. 
Een MRI is niet een geschikt onderzoek voor het stellen 
van de diagnose MG maar kan wel helpen om andere 
ziekten uit te sluiten. 
Myasthenia gravis wordt besproken in hoofdstuk 8 
(Neurologische afwijkingen).

61. Ik heb hereditaire neuralgische amyotrofie (HNA), 
trombo penie, fenomeen van Raynaud en nu sinds 3 
maanden de diagnose syndroom van Sjögren. De HNA 
is op autoimmuun-basis evenals de trombopenie. Zou   
het kunnen dat één en ander met elkaar te maken heeft 
of is het gewoon toeval dat ik drie aandoeningen heb 
die autoimuun gerelateerd zijn?
Neuralgische amyotrofie (NA), ook bekend onder de 
namen syndroom van Parsonage-Turner, brachiale 
plexus neuropathie en allerlei varianten hiervan), 
is een ziekte van de perifere zenuwen. Er bestaat 
een hereditaire (erfelijke) en een idiopathische 
(=onbekende oorzaak) vorm. Klachten zijn meestal pijn 
en uitval van de schouder, arm en/of hand in de vorm 
van verlies van spierkracht, stoornissen in het gevoel 
en in de doorbloeding van de huid.3

Er zijn in de medische literatuur geen aanwijzingen te 
vinden voor een verband tussen (H)NA enerzijds en het 
syndroom van Sjögren of trombopenie (te laag aantal 
bloedplaatjes) anderzijds. 
Er bestaat wèl een verband tussen het syndroom van 
Sjögren en trombopenie.  Ramos-Casals4 vond in een 
studie bij ruim 1000 patiënten met het (primaire) 
syndroom van Sjögren bij 13% een trombopenie.  
Lang niet altijd is het aantal trombocyten zo laag dat 
het bloedingsproblemen veroorzaakt. Deze (auto-
immuun)-trombopenie wordt veroorzaakt door 
antistoffen tegen trombocyten waardoor deze in de 
milt versneld worden afgebroken.   
Trombopenie kan ook samenhangen met het zgn. 
antifosfolipiden syndroom (APS). Deze trombopenie is 
ook dan meestal mild zonder bijkomende bloedingen. 
APS wordt veroorzaakt door antifosfolipiden-
antistoffen met als belangrijkste mogelijke gevolgen 
trombose in aders en/of slagaders en verschillende 
complicaties bij zwangerschap waaronder vruchtdood.   
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62. Hoe zijn uw ervaringen zijn met rituximab. Ik zou 
graag wat meer willen weten over rituximab en zijn 
werking. Ik heb sinds twee jaar de diagnose primaire 
Sjögren. Ik heb daarbij veel last van ontstoken 
speekselklieren. Sinds januari gebruik ik hiervoor 7,5 
mg prednison, over het algemeen met goed resultaat. 
De laatste tijd toch vaak ontstekingen, dan verdubbel 
ik een dag de prednison en nu de laatste week heb 
ik de hele week 15 mg geslikt. Het voorstel is nu te 
behandelen met rituximab maar hier hoor ik veel 
negatieve dingen over.  Kunt u mij daarin advies geven 
en iets meer overtellen?
Rituximab (Mabthera®) bevat antistoffen die zijn 
samengesteld uit een gedeelte van antistoffen die 
in  muizen zijn opgewekt  (gericht tegen het CD20 
antigeen) en een gedeelte van IgG1 antistoffen van de 
mens (zie figuur 21.8). CD20 is een eiwit op normale 
B lymfocyten en op de cellen van bijna alle non-
Hodgkin lymfomen. B lymfocyten worden door het 
immuunsysteem gedood na binding van rituximab aan 
het CD20 antigeen op de cellen. 
Ri tuximab is werkzaam bij de behandeling van 
kwaadaardige ziekten van B lymfocyten (B cel- 
leukemie, B cel-lymfoom) maar wordt ook bij 
auto-immuunziekten gebruikt. Het bewijs voor de 
effectiviteit bij vele auto-im muunziekten is beperkt 
maar hoopgevend. Voorbeelden zijn reumatoïde 
artritis, auto-immuun hemolytische anemie, pure red 
cell aplasia, idiopathische trombocytopenie, Evans 
syndroom, vasculitis, multiple sclerosis, pemfigus, 
pemfigoïd, diabetes mellitus type 1, SLE en het 
syndroom van Sjögren.  

Studies bij patiënten met het syndroom van Sjögren 
Een kleine open studie5 en diverse case reports 6,8 zijn 
veelbelovend en suggereren dat rituximab effectief 
kan zijn bij Sjögrenpatiënten met een non-Hodgkin 
lymfoom en bij hen met ernstige complicaties die niet 
op andere behandelingen reageren zoals bv. ernstige 
trombopenie (tekort aan bloedplaatjes). 
Yamout7 beschreef een 47 -jarige vrouw met Sjögren 
en ernstige zwakte van haar benen door myelitis 
(ontsteking van het ruggemerg). Ze was eerst 
behandeld met corticosteroïden en intraveneuze 
cyclofosfamide. Ze verbeterde hierop aanzienlijk maar 
ging daarna weer achteruit. De patiënte reageerde 
binnen een paar dagen op een wekelijkse dosis van 
rituximab (375 mg/m2) gedurende 4 weken. De 
verbetering hield minstens 8 maanden aan na haar 
laatste dosis. 
Een kleine dubbelblinde placebo- gecontroleerde 
studie heeft aangetoond dat twee infusen met 1 gram 
rituximab (met orale of intraveneuze corticosteroïden 

om serumziekte te voorkomen) de moeheid en sociaal 
functioneren significant verbeterde na 6 maanden.9,11

De gegevens suggereren dat rituximab gedurende 
minstens 6-9 maanden effectief is bij patiënten met het 
(primaire) syndroom van Sjögren voor actieve ziekte 
alsmede voor klachten en objectieve symptomen. 
Herbehandeling geeft opnieuw een goede reactie. 

Bijwerkingen van rituximab
Milde bijwerkingen komen vaak voor zoals koorts, 
rillingen, gewrichtspijn, hoge bloeddruk en 
infecties. Serumziekte-achtige klachten (purpura, 
gewrichts- en spierpijn) komen eveneens vaak voor 
maar kunnen worden voorkómen als een hogere 
dosis corticosteroïden wordt gegeven tijdens de 
behandeling.11  Ernstige of fatale bijwerkingen zijn 
zeldzaam. 10 
Gottenberg beschreef onlangs 78 patiënten met het 
(primair) syndroom van Sjögren die met rituximab 
werden behandeld.12 Bij 74 was er sprake van 
systemische verschijnselen en bij 4 van ernstige 
betrokkenheid van de speekselklieren.  Bij 2 van deze 
laatsten  was rituximab effectief.  Bij 5 van de 78 
patiënten traden ernstige infusiereacties op waardoor 
rituximab moest worden gestopt. Verder waren er 3 
ernstige infecties en 2 doden door kanker.  

Ernstige betrokkenheid van de speekselklieren wordt 
als een geldige indicatie beschouwd voor  behandeling 
met rituximab. In uw geval hangt dit dus af van de 
ernst van de speekselklierbetrokkenheid, eventuele 
bijkomende systemische verschijnselen en de reactie 
op de behandeling tot nu toe.  
 

Figuur 21.8 Schematische voorstelling van rituximab. 
Rituximab bestaat uit een anti-CD20 deel afkomstig 
van de muis (rood) en een constant deel dat afkomstig 
is van de mens (groen).

variabel anti-CD20 
deel van de muis

Fc-deel van 
menselijk IgG1 
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63. Ik heb diverse auto-immuunziekten. Zou er één oor-
zaak zijn voor deze ziekten of is het toeval dat ik zoveel 
auto-immuunziekten heb?  Hoe is dit te achterhalen? 
Kan dat bijvoorbeeld met een DNA-test?
Veel patiënten met het syndroom van Sjögren 
hebben ook verschijnselen naast die van de ogen/
traanklieren en de mond/speekselklieren. Deze 
zgn. extraglandulaire auto-immuunverschijnselen 
komen ook voor zonder het syndroom van Sjögren en 
worden dan meestal als een aparte ziekte beschouwd. 
Voorbeelden zijn de ziekte van Hashimoto (schildklier), 
vaatontsteking (bv. hypersensitivity vasculitis), 
verschillende vormen van longbetrokkenheid (bv. 
lymfocytaire interstitiële pneumonie), primaire 
biliaire cirrhose, auto-immuunhepatitis, sensorische 
polyneuropathie en fenomeen van Raynaud.  Het is een 
kwestie van hoe de verschillende aandoeningen in het 
verleden zijn gedefinieerd  of men ze nu ziet als uitingen 
van één ziekte of als meerdere ziekten.  Hetzelfde 
geldt ook voor ziekten zoals bv. lupus erythematodes 
disseminatus (SLE), subacute cutane LE, discoïde LE en 
antifosfolipidensyndroom.  Zo komen bv. bij ongeveer 
1/3 van de patiënten met SLE één of meer onderdelen 
van het syndroom van Sjögren voor.  
Zolang de oorzaak van al deze auto-immuunziekten 
niet bekend is, is geen uitspraak erover mogelijk op 
basis van wetenschappelijke informatie. Omdat de 
verschillende genoemde aandoeningen erg vaak in 
allerlei combinaties  voorkomen, denk ik niet dat het 
toeval is maar dat een gemeenschappelijke aanleg 
aannemelijk is. Deze aanleg zou in het DNA kunnen 
zitten en hoe dit stukje DNA wordt gebruikt. De vraag 
kan niet worden beantwoord met een DNA-test omdat 
niet bekend is waarnaar je zou moeten kijken.   

64. Als de CRP en BSE verhoogd zijn en ontstekingen 
zijn gevonden in de speekselklieren en traanklieren, 
hoe is dit te behandelen?
Bij het syndroom van Sjögren (evenals bij SLE) is de CRP 
gewoonlijk normaal, ook als de BSE verhoogd is. Een 
verhoogde CRP zie je dan vooral bij actieve vasculitis 
(vaatontsteking) en infecties met bacteriën.  Als de 
ontsteking van de speekselklier samengaat met een 
hoge CRP, is dat dus verdacht voor een bacteriële 
infectie van de speekselklier. In dat geval is de  zwelling 
van de klieren vaak binnen 1 of 2 dagen ontstaan, 
niet zelden ook met algemene verschijnselen zoals 
zich ziek voelen en koorts. Voor een bacteriële 
infectie van de speekselklieren is behandeling met 
antibiotica nodig om (verdere) beschadiging van de 
afvoergangen tegen te gaan.  Beschadiging van de 
afvoergangen, zoals bv. verwijdingen (ductiëctasieën) 
zijn vaak de onderliggende oorzaak van de bacteriële 

infecties omdat bacteriën gemakkelijk achterblijven 
in taai vastzittend speeksel.  Zulke infecties komen 
daarom nogal eens weer terug. Aansluitend aan een 
antibioticakuur, kan het helpen pilocarpine te gaan 
gebruiken om de speekselproductie te bevorderen en 
om de speekselklieren elke dag 5 minuten te masseren 
om te bereiken dat er geen speeksel achterblijft.     
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