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SSBN viert 35-jarig bestaan op grootse wijze
Feest der herkenning 

De 350 aanwezigen genieten op zaterdag 16 november 2013 van een gevarieerde dag 
die met recht een feestdag mag heten. Van voorlichting door vooraanstaande artsen 
tot een activiteitenmarkt en van Sinterklaas tot ‘I will survive’, alle ingrediënten voor 
een spetterende dag zijn aanwezig. Een verslag van de dag... 

Lenneke Vente

Jeroen de Jong, bekend van de Sar-
Column, heeft de rol van dagvoorzit-
ter van het voorlichtingsdeel met 
artsen. Hij introduceert de sprekers: 
prof.dr. Marjolein Drent, dr. Paul van 
Daele en dr. Marcel Veltkamp. Zij ver-
tellen over het verleden, heden en 
de toekomst van de sarcoïdosezorg.

Verleden
Longarts Marjolein Drent (Zieken-
huis Gelderse Vallei - Ede) behandelt 
de geschiedenis van sarcoïdose en 
neemt ons mee langs de essenti-
ele medische ontdekkingen uit de 
afgelopen 130 jaar. 35 jaar geleden 
ontstond de vereniging na een 
oproep van een mevrouw Bouwhuis 

in de Libelle die deze ziekte had 
en daar over wilde praten. Nu, 35 
jaar later, is er weer een verhaal in 
de Libelle over sarcoïdose waaruit 
blijkt dat de behoefte aan erkenning 
er nog steeds is voor deze kamele-
onachtige ziekte. Moeheid blijft een 
enorm belangrijk probleem.

Heden
Internist Immunoloog Paul van 
Daele (Erasmus MC - Rotterdam) 
spreekt over sarcoïdose ‘vandaag 
de dag’. Of dat ‘wat we denken 
te weten’ zoals hij dat zelf zegt. 
Gevaren van buitenaf zoals bacte-
riën komen ons lichaam binnen en 
worden door ons immuunsysteem 

opgeruimd. Bij sarcoïdose lijkt de 
vijand binnenin te zitten. 

80% van de sarcoïdosepatiënten 
geneest binnen 2-3 jaar. De overige 
patiënten moeten behandeld 
worden. Deze behandeling bestaat 
uit het remmen van het overactieve 
immuunsysteem. Hiervoor zijn 
corticosteroïden, zoals prednison, 
nog steeds de eerste keus. Maar er 
zijn ook alternatieven zoals metho-
trexaat, of de zogenoemde anti-
TNF-middelen.

Het remmen van het immuunsys-
teem met medicijnen zorgt ervoor 
dat het gehele afweersysteem 
stopt waarmee een hoger risico op 
kanker en of infecties zou kunnen 
ontstaan. Daardoor zijn artsen 
voorzichtig in het voorschrijven. 
Ook werkt de medicatie niet even 
goed bij alle sarcoïdosevormen en 
-patiënten.

Veel mensen denken dat auto-
immuunziekten zeldzaam zijn, maar 
dat is niet zo. Denk aan schildklier-
ziektes (10% van de Nederlandse 
vrouwen), reumatoïde artritis en 
type 1 diabetes. 

Toekomst
Longarts Marcel Veltkamp (St. Anto-

Vermoeidheid blijft de rode draad.
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de toekomstvisie en vertelt over de 
rol van genetisch onderzoek in de di-
agnostiek. Er is veel onderzoek naar 
specifieke ‘sarcoïdose-eiwitten’ in 
het DNA en biomarkers. Hierdoor wil 
men bijvoorbeeld kunnen gaan voor-
spellen welke mensen de chronische 
vorm van sarcoïdose gaan ontwikke-
len. De hamvraag bij al deze onder-
zoeken is: Welk onderzoek is het 
meest geschikt voor het stellen van 
de diagnose en het meten van de 
ziekteactiviteit. Op dit moment is de 
PET-scan het meest sensitief in het 
aantonen van de ziekteactiviteit. 

Doordat er geen ‘gouden stan-
daard’ is voor het 
vaststellen van de 
ziekteactiviteit is 
de behandeling ook 
ingewikkeld. Op het moment van 
diagnose heeft slechts een minder-
heid medicijnen nodig. Er wordt 
een ‘wait and see’ beleid gevolgd 
met regelmatige controles. Maar 
ook artsen zien natuurlijk dat deze 
mensen wel  een hoge ziektelast 
ervaren met veel moeheid waarmee 
zij niet kunnen functioneren.

Behandelingen
Nieuwe behandelingen kunnen ook 
voortkomen uit het slimmer inzet-
ten van bestaande middelen. In het 
DEXSAR onderzoek, door onder 
meer drs. Roeland Vis en dr. Ingrid 
Korenromp, wordt onderzocht of 
een lage dosis corticosteroïden in 
de eerste maanden na de diagnose 
kan leiden tot een verhoging van de 
kwaliteit van leven en de arbeids-
productiviteit en een vermindering 
van de totale zorgconsumptie. 

Tevens loopt er een promotieon-
derzoek van drs. Renske Vorselaars. 
Zij bekijkt wat de werking en de  
bijwerkingen zijn van infliximab (een 
anti-TNF-middel), welke mensen 
wel en niet goed reageren en welke 
patiënten terugval krijgen na het 
stoppen van de behandeling. De 
groep van mensen met terugval is 
nu groot en het zou waardevol zijn 
als men kan voorspellen voor wie 
dat zou gelden. 

Veltkamp besluit zijn betoog met 
een korte weergave van de organi-
satie van de zorg in Nederland. Er is 
grote behoefte om zorg integraal 
en multidisciplinair te organiseren 
vanuit het expertisecentrum naar 
de regio waar de patiënt woont. De 
organisatie van de sarcoïdosezorg 

is ook een terugke-
rend onderwerp in 
de SarcoScoop. 

Drent geeft tot slot nog een samen-
vatting. Moeheid is de rode draad. 
Er is en wordt veel onderzoek 
gedaan, waarbij de bijdrage van Ne-
derlandse onderzoekers groot is. De 
SBN stimuleert onderzoek, maar er 
is veel meer nodig, bijvoorbeeld in 
het geneeskunde onderwijs, omdat 
artsen niet altijd weten hoe ze sar-
coïdose moeten diagnosticeren en 
behandelen. 

Drent hoopt dat SBN haar actieve 
rol in de toekomst houdt. Van advi-
seren van patiënten tot kwaliteits-
bewaking, zoals richtlijnen en het 
zorgpakket. Ook  in de belangrijke 
onderhandelingen met beleidsma-
kers is een rol voor SBN weggelegd.

De sarcoïdosezorg is nu geconcen-
treerd in Nieuwegein, Rotterdam 
en Ede; het verplaatste centrum 

uit Maastricht. Gezamenlijk met 
de satellieten verspreid over het 
land en internationaal kunnen zij 
goede zorg bieden aan de sarcoïdo-
sepatiënten en een vraagbaak zijn 
voor de longartsen verspreid over 
Nederland. E-health speelt hier een 
belangrijke rol, het maakt het delen 
van informatie eenvoudiger en ver-
groot de zorgtoegankelijkheid voor 
een groot publiek. 

De toekomst lijkt science fiction 
maar zoals vandaag blijkt is behan-
deling op maat, die gebaseerd is op 
je eigen DNA, helemaal niet zo ver 
weg meer. 

Drent besluit de presentatie met het 
standpunt dat Nederland teveel kijkt 
naar de kosten van de zorg en niet 
naar de opbrengsten van een be-
handeling. Omdat dat in Nederland 
verschillende potjes zijn, realiseert 
men zich niet wat het financieel be-
tekent als iemand weer kan werken 
en veel minder in ziekenhuizen hoeft 
te komen. Daar zou de SBN ook de 
discussie over moeten aangaan. Tot 
slot feliciteert Drent de SBN van 
harte met het 35-jarig bestaan.

Vragenforum
De drie artsen nemen plaats achter 
de forumtafel en het ‘vragenuurtje’ 
gaat van start. De vragen zijn eerder 
ingestuurd door patiënten. Elke be-
handelde vraag is kort weergegeven 
met een samenvattend antwoord.

Vraag: Veelvuldig ingezonden vraag: 
Hebben mensen bij wie sarcoïdose 
is vastgesteld een grotere kans 
op andere auto-immuunziekten 
zoals psoriasis, diabetes, ziekte van 
Crohn? Speelt dunne vezel neuro-
pathie daarin een rol? Hoe staat het 
met infectiegevoeligheid?

Drent: Ik hoop dat 
SBN zo actief 

kan blijven
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Antwoord: Ja, mensen bij wie 
sarcoïdose is vastgesteld, hebben 
een grotere kans op andere auto-
immuunziekten. 
Dunne vezel neuropathie kan bij 
allerlei auto-immuunaandoeningen 
voorkomen, waaronder sarcoïdose.
Infectiegevoeligheid kan komen 
door sarcoïdose zelf, maar ook door 
de behandeling, waardoor de kans 
op infecties wordt vergroot. 

Vraag: Zijn er ‘verdachte’ voedsel-
toevoegmiddelen, zoals  E-num-
mers, sulfiet, conserveermiddelen, 
smaakversterkers, die sarcoïdose 
kunnen triggeren of versterken? 
Ook fijnstof wordt in verband 
gebracht met sarcoïdose. Wat is 
daarvan bekend?

Antwoord: Of er een relatie is tussen 
het eten van bepaalde voedingsmid-
delen en het ontstaan van sarcoï-
dose is nooit bewezen. Wat fijnstof 
betreft daarvan is bekend dat het 
lichaam dat niet zelf kan ‘opruimen’ 
en daardoor wordt het ingekapseld. 
Men noemt dat het granulomateuze 
ontstekingsproces. 

Vraag: Hoe staat u tegenover het 
aanpassen van de medicatie aan 
het individuele genetische profiel? 
Is daarmee een betere en efficiën-
tere therapie mogelijk? Wordt dit 
concept al toegepast bij sarcoïdose?

Antwoord: Personalized medicine 
wil zeggen geneeskunde op maat. 
Dit kan al worden toegepast bij de 
dosering van geneesmiddelen. Zo 
kan men mensen behoeden voor 
vervelende bijwerkingen. Er zijn 
genetische testen die voorspellen 
of men bepaalde geneesmiddelen 
wel of niet kan verdragen. In de 
toekomst zal dit steeds meer in de 
praktijk worden toegepast.

Vraag: Passen de klachten van 
fibromyalgie bij sarcoïdose en 
andersom – en is het dan reëel om 
naast sarcoïdose ook fibromyalgie 
te diagnosticeren?

Antwoord: Het klachtenpatroon van 
fibromyalgie kan lijken op dat van 
de klachten passend bij dunne vezel 
neuropathie (DVN). Bij sarcoïdose is 
het waarschijnlijker dat de klachten 
passen bij DVN. 

Vraag: Regelmatig klinkt de klacht 
dat de zorg voor mensen met 
sarcoïdose zo fragmentarisch is 
en langs elkaar heen werkt. Citaat: 
‘steeds komt er wat bij, het hoort 
nooit bij sarcoïdose terwijl je van 
veel mensen hoort dat ze hetzelfde 
hebben’. Ook bij het voorschrij-
ven van geneesmiddelen gaan 
artsen regelmatig tegen elkaar in. 
Hoe moet je als patiënt hiermee 
omgaan?

Antwoord: Aangezien sarcoïdose 
in alle organen kan voorkomen kan 
het zijn dat voor de begeleiding een 
patiënt bij verschillende specialisten 
onder behandeling is. De communi-
catie is inderdaad jammer genoeg 
niet altijd optimaal. Artsen zouden 
onderling beter moeten communi-
ceren en tot een conclusie komen 
en dan met een eenduidig ant-
woord naar de patiënt. 

Vraag: In een aantal vragen komen 
moeizame relaties met UWV’s naar 
voren, vooral in verband met chroni-
sche pijn en vermoeidheidsklach-
ten. Hoe kan daar verstandig mee 
worden omgegaan? Hoe is de stand 
van zaken in het onderzoek naar 
chronische pijn en vermoeidheid? 

Antwoord: Een van de meest gehoor-
de klachten is die van invaliderende 
moeheid. Vaak wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar de longfunctie, maar 
die is bij heel veel sarcoïdosepatiën-
ten normaal. Er zijn testen en onder-
zoeken die zich richten op moeheid, 
spierkracht en DVN, als er geen 
meetbare ziekteactiviteit meer is. U 
kunt de UWV-arts vragen informatie 
op te vragen bij uw behandelend 
arts, dat werkt meestal het beste.

Vraag: In hoeverre heeft sarcoïdose, 
in alle verschijningsvormen, invloed 
op de levensverwachting?

Antwoord: Het is een grillige ziekte 
met veel verschijningsvormen en 
voor gelukkig maar een hele kleine 
groep kan het invloed op de levens-
verwachting hebben. Denk dan bijv. 
aan sarcoïdose in het hart of ern-
stige betrokkenheid van de longen. 

Vraag: Hoe lang kunnen biologicals 
als infliximab (Remicade®) en adali-

V.l.n.r. Jeroen de Jong, Marjolein Drent, Paul van Daele en Marcel 
 Veltkamp.
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mumab  (Humira®) als onderhouds-
therapie worden toegediend? Wat is 
er bekend over eventuele gevolgen 
op lange termijn?

Antwoord: Er is 15 jaar ervaring 
met deze medicijnen. Het middel 
bestaat niet langer. Wel is er een 
vergrote kans op infectie en zijn 
deze middelen niet zonder risico. 
Er wordt onderzoek gedaan naar 
het risico op kwaadaardige ziekten 
bij het gebruik van dit soort midde-
len. Het risico hierop lijkt voorlopig 
beperkt.

Vraag: Het schijnt dat sIL-2R een 
goede marker is voor het volgen 
van de activiteit van sarcoïdose. 
Waarom wordt deze test alleen in 
Nieuwegein gebruikt? Zou bredere 
toepassing niet een besparing 
kunnen betekenen in het aantal 
scans? Daarnaast: als scans worden 
gemaakt, welk soort verdient dan 
de voorkeur?

Antwoord: De activiteitsmarker 
s-IL2R kan iedere specialist in Neder-
land aanvragen en laten bepalen. Er 
is een beperkt aantal centra waar 
een aanvraag om het te bepalen 
kan worden gedaan, waaronder 
Rotterdam en Nieuwegein. 
Je moet niet alleen varen op een 
biomarker. De uitslag kan beïnvloed 
worden door bijvoorbeeld een ver-
koudheid. Als de patiënt zich beter 
gaat voelen en de marker daalt dan 
kan het wel behulpzaam zijn bij het 
beoordelen of het beter gaat en 
hoef je bijvoorbeeld geen controle 
PET-scan te doen. Een PET-scan ver-
dient de voorkeur voor het bepalen 
van activiteit als bloedonderzoek je 
in de steek laat, omdat je daar ook 
ziekteactiviteit mee kunt vaststel-
len. Maar men waarschuwt dat niet 

alles met dit soort technieken is vast 
te stellen. Verminderde spierkracht 
of bijvoorbeeld slaapapneu veroor-
zaakt ook vermoeidheid. Een dure 
PET-scan is dan niet nodig, boven-
dien geeft zo’n scan nogal wat stra-
lenbelasting. Die moet je dus alleen 
inzetten als het echt nodig is. Zoals 
de artsen zeggen: ‘Als je onderzoek 
doet, moet de uitkomst ook invloed 
hebben op je verdere beleid’. 

Vraag: Bestaat er een therapie 
tegen inspanningskortademigheid 
bij mensen met sarcoïdose?

Antwoord: Ja, bewegen. Zoek iets 
wat je leuk vind en ga aan de slag. 
Hoe klein en beperkt ook.

Vraag: Is een verhoogde waarde 
van het enzym ACE (angiotensine 
converterend enzym) specifiek voor 
sarcoïdose of net als de reumafac-
tor ook bij andere aandoeningen 
verhoogd? 

Antwoord: ACE is niet specifiek voor 
sarcoïdose. Ook bij andere aandoe-
ningen kan deze verhoogd zijn. 

Vraag: Hoe kan de diagnose neu-
rosarcoïdose duidelijk worden 
gesteld? Hoe wordt dunne vezel 
neuropathie vastgesteld? Wat zijn 
de recente ontwikkelingen op dit 
terrein? Is herstel mogelijk? 

Antwoord: Er moet onderscheid 
gemaakt worden tussen sarcoïdose 
van het centrale zenuwstelsel en 
het perifere zenuwstelsel. Indien er 
sprake is van lokalisatie van sarco-
idose in het centrale zenuwstelsel 
spreekt men van neurosarcoïdose. 
Herstel is mogelijk. De diagnose 
wordt in het algemeen gesteld met 
behulp van onderzoek van vocht 

in het ruggenmerg (liquorpunctie),  
een MRI en soms een biopsie. DVN 
valt strikt genomen niet onder 
neurosarcoïdose. De diagnose DVN 
wordt aannemelijk indien er sprake 
is van afwijkingen bij bepaalde func-
tietesten, waaronder een tempera-
tuur drempel onderzoek. Daarnaast 
kan een huidbiopt behulpzaam zijn. 
Herstel is mogelijk. Er zijn allerlei 
ontwikkelingen betreffende nieuwe 
therapieën. De eerste resultaten zijn 
veelbelovend.

Met de wens dat deze artsen over 
35 jaar alleen nog over sarcoïdose 
hoeven te spreken in de verleden 
tijd sluit Anton Berendse het voor-
lichtingsdeel af. 

Nu kan het ‘echte feest’ beginnen. 
De band Sjook zorgt voor het mu-
zikale vertier en gedurende de hele 
dag bezoeken veel mensen de ac-
tiviteitenmarkt waar onder andere 
een sieradenkraam, een informatie-
stand en een museumstand waren 
ingericht. 
Ook kon men er informatie krijgen 
over trainingen en konden bezoe-
kers hun boodschap aan de SBN 
en haar leden schilderen op een 
schildersdoek. 

Nadat Sinterklaas een drietal vrijwil-
ligers verraste met hun benoeming 
tot SBN-Vrijwilliger van Verdienste, 
mocht 4-Daagse loper Gert Jan 
Groen zijn cheque overhandigen 
aan de vereniging. De loterij ver-
blijdde de nodige bezoekers met 
een mooie prijs en alle mensen 
keerden met een chocoladeletter 
en een SBN-speldje huiswaarts. De 
geslaagde dag werd afgesloten met 
veel complimenten aan de jubileum-
commissie. 


