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Snurken en vermoeidheid 
overdag zijn belangrijkste 

symptomen

Slaapapneu

maatregel is vermindering van 
lichaamsgewicht als er sprake is van 
overgewicht of obesitas. Verder 
dienen alcohol en kalmerende 
medicatie in de avond vermeden te 
worden. Ook stoppen met roken 
verdient aanbeveling.

Continuous Positive Airway 
Pressure (CPAP) is de meest 
effectieve behandeling voor 
patiënten met ernstige slaapapneu. 
Ook bij matige slaapapneu kan 
deze behandeling aangewezen zijn. 
Dit is afhankelijk van een aantal 
factoren: de ernst van de klachten, 
de eventuele aanwezigheid van 
andere ziektes (comorbiditeit) en of 
er een indicatie is voor chirurgische 
interventie of andere maatregelen.

Bij gebruik van een CPAP-apparaat 
wordt door de continue positieve 
druk een volledig of gedeeltelijk 
dichtklappen van de bovenste 
luchtweg tijdens de slaap 
voorkomen (fig. 1). Hierdoor treden 
geen obstructieve respiratoire 
events meer op. Gebruik van een 
CPAP-apparaat is een langeter-
mijnbehandeling die een goede 

compliantie vereist voor een 
optimaal effect. 

Voor patiënten met een lichte 
tot matige slaapapneu en voor 
patiënten die een CPAP niet kunnen 
verdragen, kan een zogeheten 
Mandibulair Repositie Apparaat 
(MRA) worden 
overwogen. 
Het MRA wordt 
gefixeerd 
aan het gebit 
en verandert de positie van de 
onderkaak ten opzichte van de 
bovenkaak. Het trekt de onderkaak, 
en daarmee de tong, naar voren 
(fig. 2). In een recente studie werd 
aangetoond dat bij lichte tot matige 
slaapapneu de effectiviteit van een 
MRA vergelijkbaar is met die van 

Fig. 2.   Mandibulair Repositie Apparaat.

Column
Vermoeiend

Momenteel ben ik zwanger en ik vind het erg fijn om mijn vriendinnen nu 
uit te kunnen leggen hoe moe ik ben. Ik vraag hen of ze nog weten hoe 
moe ze waren tijdens de eerste maanden van hun zwangerschap. Ogen 
niet open kunnen houden, om half acht naar bed, misselijk van moeheid 
of snel buiten adem (de laatste maanden), dat de koek soms echt op was. 
Dat weet iedere vrouw nog die zwanger is geweest. Dan vertel ik hen, dat 
dit dus voor mij de goede dagen zijn. Ik voel me nu energieker dan lange 
tijd! Lang leve de zwangerschapshormonen! Daar schrikken ze van en ik 
zie begrip in hun ogen verschijnen.

Vermoeidheid bij sarcoïdose lijkt bijna evident. Word je net ziek, dan is het 
logisch. Je bent ziek, dus heeft je lijf rust nodig om te herstellen. Maar wat 
als de sarcoïdoseactiviteiten tot rust zijn gekomen en je nog steeds zo 
moe blijft? Het aloude probleem van onbegrip van de omgeving, en jezelf, 
steekt dan weer de kop op. Je ziet immers niets aan de buitenkant en 
je bent ‘niet meer ziek’. Gelukkig is het verschijnsel bij artsen bekend en 
wordt er flink veel onderzoek naar gedaan zoals we in deze SarcoScoop 
kunnen lezen. En natuurlijk weten we inmiddels hoe we de omgeving uit 
kunnen leggen wat we voelen, onze grenzen moeten aangeven en zelf 
aanhouden. Het is voor mij ook niet (meer) de vermoeidheid waar ik over 
struikel, en ook niet het onbegrip van de mensen waar ik moe van word. 
Je kunt het ook niet begrijpen als je zelf niet ziek bent of bent geweest.
Waar ik meteen aan moest denken bij het onderwerp vermoeidheid was 
onderstaand gedicht uit het Parool. Dat zegt genoeg. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren en 
jij begint te vertellen,
waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel,
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij denkt dat je iets moet doen om mijn probleem op te lossen
dan laat je me in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.
Dus alsjeblieft, luister alleen naar me en
probeer me te begrijpen.
Als je wilt praten, wacht dan even en
ik beloof je, dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Lenneke Vente is 39 jaar en woont met man en zoon Noud (4) in 
Amsterdam.

Vermoeidheid bij 
sarcoïdose evident

Meer weten
of reageren? 
redactie@sarcoidose.nl

een CPAP. De gebitssituatie moet 
plaatsing van een MRA echter wel 
mogelijk maken. 

De afgelopen jaren zijn voor 
slaapapneu eveneens diverse 
chirurgische interventies ontwikkeld 
met als doel de luchtwegobstructie 

op te heffen. 
Chirurgie is te 
overwegen bij 
milde of matige 
slaapapneu 

als er een duidelijk corrigeerbare 
anatomische oorzaak is of 
als patiënt een CPAP niet kan 
verdragen. De obstructie kan op 
meerdere niveaus voorkomen. Het 
is dus van belang om het niveau van 
obstructie te evalueren voordat een 
chirurgische interventie plaatsvindt. 

Meer weten of reageren?
redactie@sarcoscoop.nl

Michiel Gronenschild studeerde 
geneeskunde aan de Universiteit 
Maastricht. Hij is sinds 2009 
werkzaam als longarts in het Atrium 
Medisch Centrum (Heerlen e.o.). 
Hij voltooide zijn opleiding tot 
longarts ook in het Atrium MC. Na 
zijn opleiding heeft hij zich in het 
Universitair Ziekenhuis Leuven 
verder gespecialiseerd in algemene 

longziekten, longoncologie, endoscopische technieken en slaapgerelateerde 
ademhalingsstoornissen, in het bijzonder slaapapneu. 
Dit artikel is eerder gepubliceerd in ILD Care Today 2011; 4 (2): 14-22. ILD Care 
Today is een uitgave van de ILD Care Foundation (www.ildcare.eu). Het is 
voor SarcoScoop aangepast door Jules Prast. 
Het volledige artikel ‘Moeheid bij ild patiënten: obstructief slaapapneusyn-
droom’ door drs. M.H.M. Gronenschild is via deze link online beschikbaar: 
www.ildcare.eu/index.php?id=563
Dank aan de Nederlandse Vereniging Slaapapneu Patiënten  
(www.apneuvereniging.nl) voor de foto’s.

Michiel Gronenschild 
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De tocht had veel van 
doen met sarcoïdose

Dodentocht voor de SBN

VVreselijk vermoeiend
Vreugde en geluk domineren
Annemieke Berendse, contactpersoon Zuid Holland

Het is 10 augustus 2012 en het begint al te schemeren. Om 21.00 
uur starten bijna 11.000 mensen aan een wandeltocht van 100 
kilometer door het Belgische landschap rond Bornhem. 

Ik, Annemieke Berendse, die in een 
opwelling heeft gezegd: “Daar ga 
ik ook een keer aan meedoen”, 
sta gespannen aan de start. De 
zenuwen gieren door mijn keel. Zou 
ik niet al mijn sponsors teleurstellen, 
als ik het niet red? Ik vraag me af 
waar ik aan ben begonnen en waar 
het eindigt. Wat staat me nog 
allemaal te wachten? Wat als……? 

Ruim twee jaar geleden kreeg ik 
te horen dat mijn man sarcoïdose 
heeft. Ondanks mijn ervaring 

als verpleegkundige in zowel de 
thuiszorg als in het ziekenhuis had 
ik hier nog nooit van gehoord. 
Inmiddels weet ik wat dat betekent. 
Allereerst word je geconfronteerd 
met de fysieke beperkingen, maar 
daarnaast heeft het ook een grote 
sociale impact. Door mijn ervaringen 
in de thuiszorg en altijd positieve 
instelling weet ik dat ‘bij de pakken 
neerzitten’ geen optie is. Het glas 
is nog altijd half vol. Schouders er 
onder en er het beste van maken. 
Door vrijwilliger te worden bij de 
SBN wilde ik graag mijn steentje 
bijdragen. Maar iets van binnen zei 
me, dat ik meer wilde. Na al diverse 
malen deelgenomen te hebben 
aan ‘Loop voor Hoop’, ‘Ride for the 
Roses’ en de ‘Roparun’ bedacht 
ik om zelf iets te organiseren en 
me te laten sponsoren, waarbij de 
opbrengsten ten goede zouden 
komen van de SBN. Het idee was 
geboren. Nu de uitvoering nog. 

De dodentocht
Een wandeltocht van 100 kilometer, 
is gekozen als de ultieme uitdaging. 
Om de kans van slagen van deze 
missie zo groot mogelijk te maken, 
is besloten dat ‘man en vrouw’ het 
samen zouden gaan doen. Ik neem 
het wandelen voor mijn rekening en 
mijn wederhelft de organisatie. Dit 
laatste betekent zoveel als promotie, 

administratie en alle begeleiding. Als 
de inschrijving eenmaal is gedaan, 
is er geen weg meer terug. Flyers 
worden gedrukt en uitgedeeld. De 
gevolgen zijn onbeschrijfelijk. Meer 
dan hartverwarmend is de steun 
van velen uit vele hoeken en in vele 
vormen. Alles komt in een stroom-
versnelling en dan is, van het ene 
op het andere moment, het uur 
van de waarheid aangebroken. Het 
startschot klinkt en wandelen maar.

In de eerste tien kilometer spelen 
de achillespezen op. Gaat dit wel 
goed komen? Gelukkig betreft 
het slechts een opstartpijntje 

en begint de motor soepel te 
draaien. Om de tien kilometer heeft 
manlief met dochter Marleen een 
meereizende ‘steunpost’ ingericht 
met eten, drinken en eventueel 
benodigde hulpmiddelen. Steeds 
worden de nodige aanmoedigingen 
uitgewisseld om weer een volgende 
etappe te kunnen afleggen. Vrienden 
zijn gekomen en steunen me door 
stukken mee te lopen. Tot ongeveer 

80 kilometer gaat het voortvarend, 
maar daarna wordt het afzien 
doordat de pijn en vermoeidheid 
toeslaan. Met het snot voor de ogen 
ga ik door en denk: “Niet zeuren en 
doorgaan. Er zijn mensen die elke 
dag met veel pijn leven en continu 
vermoeid zijn. Nog een stukje naar 
mijn eigen steunpunt. Ik zie hem al 
staan. Wat een 
mooi gevoel. 
Het gevoel van 
samen sterk.” 
Op wilskracht 
en met de gedachte dankbaar te zijn 
dat ik gezond ben en dit kan doen, 
bereik ik uitgeteld de finish. Missie 
geslaagd.

Samen Sterk
Pas achteraf realiseerde ik me dat 
deze tocht veel meer van doen had 
met sarcoïdose, dan ik vooraf had 

kunnen bedenken. De steun van 
je omgeving is onontbeerlijk om je 
staande te houden. Vermoeid waren 
mijn man en ik, maar met het doel 
voor ogen lieten wij ons daardoor 
niet beperken. Samen kunnen 
wij meer dan we voor mogelijk 
hadden gehouden. Blij en gelukkig 
zijn we dat wij samen de uitdaging 

getrotseerd 
hebben. 
Wij willen 
iedereen 
bedanken die 

ons gesteund heeft, waardoor wij 
€ 2.020 hebben kunnen overmaken 
aan de SBN. Dit geld wordt besteed 
aan wetenschappelijk onderzoek 
dat wordt uitgevoerd in het St 
Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. 
Meer over dit onderzoek en 
andere onderzoeken leest u in de 
SarcoScoop van maart.

Annemieke voor de start.

Net over de finish, 
versleten maar voldaan.

Annemiek en Anton met 
hun dochter Marleen.
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Omgaan met sarcoïdose

Vanaf 2013 is de  
eigen bijdrage  

€ 100 per persoon

Omdat het invullen van de grenzen 
voor mij soms nog moeilijk is 
besloot ik deel te nemen aan de 
training ‘omgaan met sarcoïdose’. 
Na de eerste twee aaneengesloten 
dagen kwam ik moe en met last 
van mijn rechterarm thuis. Er is in 
die twee dagen veel gepraat over 

emotionele zaken die met sarcoïdose 
samengaan. 

Er waren zeven mensen met 
sarcoïdose aanwezig, waarvan vijf 
hun partner hadden meegenomen. 
Daarnaast was er een bestuurslid van 
SBN, die zelf ook sarcoïdose heeft. 

De training werd geleid door Rob en 
Melanie, ervaren trainers die zelf uit 
eigen ervaring kunnen meepraten 
over de beperkingen die men kan 
ondervinden vanwege je gezondheid.

Emoties horen erbij
In de groep was de (h)erkenning 

groot waardoor er intensief 
gesproken werd over sarcoïdose 
en de impact die men ondervond. 
Dergelijke gesprekken verlopen 
niet zonder emoties. Die kwamen 
dan ook tijdens de kennismaking 
al boven. Het bleek dat bijna 
iedereen dacht dat zij alleen met de 
problemen van deze ziekte zitten. 
Tijdens het eerste gesprek bleek 
al dat ook al treedt sarcoïdose 
naar voren in vele vormen, er ook 
veel kenmerken hetzelfde zijn. De 
vermoeidheid, het niet begrepen 
worden, het bange vermoeden dat 
partners er niet tegen bestand zijn, 
bang zijn dat men teveel begrip van 
de partners vraagt. 

In dit weekend heb ik het idee 
gekregen dat partners het zeker op 
het emotionele vlak misschien wel 
moeilijker hebben dat degene die de 
feitelijke ziekte heeft. Dus ook voor 
hen was de training zeer nuttig. 
Maar ja, het 
heet niet voor 
niets ‘training’. 
Er moest dus 
ook het nodige 
worden gedaan. Dit gebeurde 
meestal door in groepjes met elkaar 
te praten en te kijken wat je zou 
kunnen helpen om beter om te 
leren gaan met sarcoïdose. Iedereen 
gaat anders met de ziekte om en 
iedereen heeft dus ook andere 
behoeftes. Door ervaringen met 
elkaar uit te wisselen en ideeën aan 
te dragen probeerde men elkaar te 
helpen. Dit kon zeer praktisch zijn. 
Zo in de vorm van: “Mij heeft yoga 
goed geholpen”,  
”Blijf in beweging”.  
Maar ook kreten als: “Het is niet 

belangrijk wat andere mensen ervan 
denken. Het is veel belangrijker dat 
jij je er goed bij voelt.”

Tijdens de afsluiting van het 
weekend werd iedereen gevraagd 
om te benoemen wat ze nu van 

dit weekend 
mee naar huis 
zouden nemen 
om mee aan de 
slag te gaan.  

Al deze voornemens werden met 
de anderen gedeeld en we spraken 
af om tijdens de terugkomdag, zes 
weken later, al stappen te hebben 
gezet om hier actief mee aan de 
gang te gaan.

Band met elkaar
Wat tijdens de training opviel is dat 
er tussen mensen die elkaar niet 
kennen erg snel een band ontstond. 
Ik ben erachter gekomen dat je 
niet alleen staat en dat het fijn is 
om nu eens niet iets uit te hoeven 
leggen omdat je aanvoelt dat de 

anderen je echt begrijpen. Je voelt 
je als deskundigen onder elkaar. In 
de groep gaan de mailtjes al rond. 
Je kent elkaar en je weet beter aan 
wie je raad kunt vragen, of bij wie je 
gewoon even je hart kunt luchten.

Tot nu toe waren er aan deze 
training voor de deelnemers geen 
kosten verbonden. De SBN was in 
staat om deze volledig te betalen. 
Vanaf 2013 zal dat niet meer zo zijn. 
Er wordt dan een bijdrage van  
€ 100 per persoon voor de training 
gevraagd. 

Ik pleit er sterk voor dat de zorgver-
zekering dit gaat betalen. Het is veel 
goedkoper dan een bezoekje aan 
de specialist en met zo’n training 
ben ik veel meer opgeschoten 
dan met een doosje pillen, die ook 
weer een klein kapitaaltje kosten! 
Ook al zou ik een eigen bijdrage 
hebben moeten betalen. Ik vond 
deze training zéér de moeite waard. 
Bedankt SBN!

Een leuning kan nodig zijn om weer naar boven te kunnen kijken.

Leren omgaan met je beperkingen vergt een andere sleutel.

OOmgaan met sarcoïdose - 
najaar 2012

Johan Hoekstra, gastauteur

Training zou vergoed moeten worden door 
zorgverzekering

Sinds twee jaar weet ik dat ik neurosarcoïdose heb. Dat geeft bij mij niet zozeer 
vermoeidheid maar des te meer last van mijn spieren en de dunne zenuwvezels. 
Met de juiste medicatie en een goed levensritme kan ik er best mee omgaan. 



32                          SarcoScoop 4                 December 2012                     33                   

Van het bestuur

Ook 2012 is voor de SBN weer een 
jaar geweest waarin veel is gebeurd. 
Het meest trots zijn we op onze 
‘kwaliteitscriteria vanuit patiënten-
perspectief’. Dit document is de 
wetenschappelijke onderbouwing 
van het onderzoek dat we hebben 
gehouden onder patiënten, met de 
centrale vraag: “Wat is nu eigenlijk 
goede sarcoïdosezorg?”
Op een goede tweede plaats komt 
de nieuwe website. Deze wordt nog 
steeds erg veel bezocht en is voor 
leden en niet leden een goede bron 
van informatie. Ook hebben we 

OOp weg naar ons jubileumjaar

daar sinds kort een webshop waar 
informatie- en promotiemateri-
aal te bestellen is, zoals de SBN-
postzegels.
Samenwerking krijgt (noodge-
dwongen) een steeds belangrijkere 
plaats in de wereld van de patiënten- 
organisaties. Daarom zoeken 
we naar steeds meer en betere 
contacten met zorgprofessionals 
binnen en buiten onze expertise-
centra en proberen we dingen 
samen te doen met collega patiën-
tenorganisaties die veel gemeen-
schappelijke kenmerken hebben. 
Verder wordt er onverminderd hard 
gewerkt aan de ziektebekendheid 
van sarcoïdose.

Onze contactpersonen hebben 
dit jaar weer de nodige leden 
persoonlijk mogen ontmoeten 
op de diverse bijeenkomsten 
waarbij ook een zeer diverse groep 
sprekers aan bod is geweest over 
uiteenlopende onderwerpen. 
Daarnaast is de SBN te vinden op 
Twitter, Facebook en LinkedIn en 
heeft u zoals u gewend bent ook 
weer vier keer de SarcoScoop 
mogen ontvangen. 

De training ‘omgaan met sarcoïdose’ 
is wederom twee keer gegeven 
waardoor ongeveer 30 mensen 
handvatten hebben gekregen om 
beter te leren omgaan met de 
sarcoïdose of die van hun partner. 
In het kader van de kostenbesparing 
is er ook de mogelijkheid gecreëerd 
om uw SarcoScoop en/of uw post 

digitaal van ons te ontvangen. Dit 
kunt u via de website  
(www.sarcoidose.nl) aan ons 
doorgeven door in te loggen als lid.
Er is in 2012 veel bereikt en ook in en 
na 2013 willen we dit voortzetten.

Jubileumjaar gericht 
op de toekomst
In 2013 zullen er diverse 
evenementen plaatsvinden die 
vanwege het jubileum een extra 
tintje hebben. Het jubileumjaar 
staat in het teken van ‘toekomst’. 
Dit thema zal ook de landelijke 
ledendag (met algemene leden-
vergadering) op 27 april 2013 in 
Wageningen meekrijgen.
Op de dag dat de vereniging 
exact 35 jaar bestaat, namelijk 
op zaterdag 16 november 2013 
zullen wij ons jubileum vieren met 
ons eigen sarcoïdosesymposium. 
Inmiddels hebben prof.dr. Marjolein 
Drent, prof.dr. Jan Grutters en zijn 
team en dr. Marlies Wijsenbeek hun 

medewerking hieraan toegezegd. 
Noteert u de data vast in uw 
agenda?

Uw inbreng in 2013
In 2013 zullen we ook weer een 
beroep doen op uw inbreng. 
Zo zal er een ledenraadpleging 
plaatsvinden waarin we willen 
weten wat u de belangrijkste 
activiteiten van de SBN vindt. Vanuit 
diverse projecten willen we ook 
graag uw mening horen over uw 
werksituatie en uw pijnbeleving. 
Hierover hoort u in de loop van het 
jaar meer. Uw mening is voor ons 
van groot belang dus we hopen dat 
u met ons mee wilt blijven denken. 
Zo zal er in de toekomst ook een 
ledenraadpleging plaatsvinden 

waarin we willen weten wat u de 
belangrijkste activiteiten van de 
SBN vindt.
Ook in 2013 zullen de activiteiten 
zoals u die van ons gewend bent 
blijven plaatsvinden al zijn we wel 
genoodzaakt om op diverse fronten 
een andere aanpak te kiezen. 
Dit wordt veroorzaakt door de 
bezuinigingen die in 2013 duidelijker 
voelbaar zullen worden. Omdat 
de subsidie in 2013 38% terugloopt 
ten opzichte van die van 2012 
zijn we helaas genoodzaakt om 
bij een aantal gelegenheden een 
financiële bijdrage te vragen van 
onze bezoekers. Op die manier lijkt 
het vooralsnog niet nodig om al in 
2013 een deel van onze activiteiten 
te gaan verminderen of zelfs te 
schrappen. 
Om dit te voorkomen hebben we zo 
veel mogelijk donateurs, leden en 
vrijwilligers nodig. Kent u iemand 
die sarcoïdose heeft maar nog geen 
lid is van de vereniging? Of iemand 
die de vereniging financieel zou 
willen steunen? Laat het ons weten! 

Dringend vrijwilligers nodig!
Om al onze belangrijke taken 
zoals voorlichting, lotgenoten-
contact en belangenbehartiging 
ook in de toekomst te kunnen 
blijven volbrengen is de inzet van 

Meer weten
of reageren? 
bestuur@sarcoidose.nl

Bestuursleden
• Vrijwilligerscoördinator
•  Bestuurslid PR en communicatie
• Algemene bestuursleden

Contactpersonen
•  Voor de diverse regio’s in het land

Voor diverse functies zoeken wij uw inzet en enthousiasme.
Het einde van het jaar is weer nabij. Traditioneel een tijd van terugblikken en 
vooruit kijken. Wat hebben we bereikt in 2012 en wat willen we in 2013 bereiken?

Thema jubileumjaar 2013: 
Toekomst.

vrijwilligers essentieel. Zeker nu 
de bezuinigingen door zullen gaan 
wegen moet het overgrote deel 
van onze slagkracht van vrijwilligers 
komen. Ook u kunt ons daarbij 
helpen en dat kost u wellicht 
minder tijd en energie dan u denkt. 
Er is ruimte voor vele soorten 
capaciteiten en vele handen maken 
immers licht werk.
Wat u ervoor terugkrijgt is een 
hoop voldoening en een groep van 
zo’n 45 enthousiaste collega-vrij-
willigers die met elkaar de mensen 
met sarcoïdose willen steunen op 
allerlei manieren. Ook als u het leuk 
vindt om eenmalig te helpen bij 
activiteiten (zoals bijvoorbeeld in 
het jubileumjaar) bent u natuurlijk 
van harte welkom. We zouden 
apetrots zijn als we in 2013 de 
groep vrijwilligers zouden kunnen 
uitbreiden tot een groep van 60 
personen! Helpt u daar ook aan mee 
of kent u iemand die dat graag zou 
willen? Stuurt u dan een e-mail naar 
bestuur@sarcoidose.nl.

Redactieleden
• Hoofdredacteur
• Auteurs

Webbeheerders

Social media beheerders

Meer informatie over deze functies en 
hun takenpakket kunt u opvragen via  
bestuur@sarcoidose.nl.  
We kijken uit naar uw reacties en 
hopen u binnenkort te mogen 
ontmoeten voor een nadere 
persoonlijke kennismaking! 


