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Het syndroom van Sjögren (SS) is de vaakst voorkomende systemische auto-im-
muunziekte op reumatoïde artritis na, met een geschatte prevalentie van 0.05% in 
de populatie. SS tast in het bijzonder vocht producerende (exocriene) klieren aan, 
met name de speekselklieren en traanklieren. De beschadiging van de exocriene 
klieren leidt o.a. tot een droog gevoel van de ogen (keratoconjunctivitis sicca) en 
de mond (xerostomie). SS kent twee vormen, namelijk het primaire (pSS) en secun-
daire (sSS) syndroom van Sjögren. Men spreekt van sSS wanneer het syndroom 
van Sjögren gepaard gaat met een andere systemische auto-immuunziekte, bij-
voorbeeld reumatoïde artritis of lupus erythematosus. 

Bij de diagnostiek naar het bestaan van SS worden veelal invasieve onderzoeks-
technieken gebruikt zoals een chirurgische biopsie van speekselklierweefsel. Het 
beschikbaar komen van betrouwbare maar minder invasieve onderzoekstechnie-
ken zou een grote verworvenheid zijn. Momenteel wordt veel aandacht besteed 
aan de waarde van echografie in de diagnostiek van SS. Er wordt hierbij onder-
zocht wat de betrouwbaarheid van echografie van de grote speekselklieren voor 
het stellen van de diagnose SS is. Als het stellen van de diagnose met deze me-
thodiek betrouwbaar blijkt, vormt echografisch onderzoek van de speekselklie-
ren mogelijk een alternatief voor andere diagnostische onderzoeken die worden 
gebruikt om de diagnose SS te stellen. De eerste resultaten lijken veel belovend, 
maar over de werkelijke diagnostische waarde echografie van de speekselklieren 
is nog onvoldoende bekend. In het eerste deel van dit proefschrift (DIAGNOSE) 
wordt aandacht geschonken aan de waarde van echografie van de speekselklieren 
in het kader van diagnostiek naar pSS. 

Tot voor kort was de behandeling van pSS voornamelijk gericht op het verlichten 
van symptomen, onder andere door klachten van droogheid te verminderen. Met 
de komst van ‘Disease-Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs) zijn de mogelijk-
heden voor de behandeling van pSS toegenomen. Een behandeling met DMARDs 
is zowel gericht op symptoomverlichting als op het verminderen van de systemi-
sche ziekteactiviteit. Een behandeling met DMARDs is echter kostbaar. Daarom is 
het van belang om vooraf in te kunnen schatten of een bepaalde patiënt met pSS 
goed zal reageren op een behandeling met DMARDs. Momenteel kan deze inschat-
ting nog niet worden gemaakt. In het tweede deel van dit proefschrift (BEHANDE-
LING) wordt onderzoek beschreven op basis waarvan mogelijk deze inschatting 
wel kan worden gemaakt.

In het derde deel van dit proefschrift (ONLINE PATIËNTEN EDUCATIE) wordt in-
gaan op de betrouwbaarheid van beschikbare informatie op het internet t.a.v. het 
SS. Over de betrouwbaarheid van deze informatie op internet is onvoldoende be-
kend, terwijl zowel patiënten met xerostomie als patiënten met pSS vaak aanvul-
lende informatie zullen zoeken op internet.  

In hoofdstuk 2 worden de drie belangrijkste oorzaken van xerostomie beschre-
ven, namelijk bijwerkingen van medicatie, radiotherapie in het hoofd-hals gebied 

en SS. Medicatie-gerelateerde xerostomie kan worden veroorzaakt door bepaalde 
typen medicatie, bijvoorbeeld door medicamenten die de neurotransmissie beïn-
vloeden. Het blootstellen van de grote speekselklieren aan hoge dosis ioniserende 
straling leidt tot een progressief verlies van de functie van deze klieren. Aangezien 
de tumoren gewoonlijk niet in de speekselklieren zelf zijn gelegen, maar de stra-
ling deze klieren moet passeren om de tumor te bereiken, kunnen de patiënten 
veel voordeel hebben bij een vermindering van de cumulatieve stralingsdosis die 
de speekselklieren ontvangen en het volume van het speekselklierweefsel dat is 
bestraald. Door toepassing van geavanceerde radiotherapeutische technieken kan 
de dosis op het speekselklierweefsel worden verminderd, terwijl de tumor toch de 
gewenste cumulatieve dosis ontvangt. Zoals eerder genoemd, heeft SS invloed 
op de exocriene klieren, in het bijzonder de speeksel- en traanklieren. In dit proef-
schrift wordt ingaan op verschillende aspecten van SS.

Diagnose

In hoofdstuk 3A wordt door middel van een meta-analyse van de in de literatuur 
beschikbare data onderzocht wat de waarde van echografie van de grote speeksel-
klieren is voor het stellen van de diagnose pSS. Uit deze meta-analyse kwam naar 
voren dat echografie van de grote speekselklieren een redelijke sensitiviteit (69%), 
een hoge specificiteit (92%) en een goede diagnostische odds ratio (33.89) heeft 
om de diagnose pSS te stellen. Op basis van deze resultaten werd de conclusie 
getrokken dat echografisch onderzoek van de grote speekselklieren een belang-
rijke rol kan spelen in de diagnostische work-up van patiënten die worden verdacht 
voor het pSS. In hoofdstuk 3B wordt commentaar gegeven op een vergelijkbare 
meta-analyse die door andere auteurs was uitgevoerd. De in dat onderzoek ge-
bruikte gegevens kwamen echter niet overeen met de gegevens zoals deze waren 
vermeld in de oorspronkelijke artikelen waarop die meta-analyse gebaseerd was. 

In hoofdstuk 3C wordt een studie gepresenteerd waarin de reproduceerbaarheid 
van echografisch onderzoek van de grote speekselklieren is onderzocht. Uit deze 
studie kwam naar voren dat de intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 
deze techniek goed tot uitstekend was. Met betrekking tot het scoren van de ernst 
van de aantasting van de speekselklieren stemden de echografische bevindingen 
tussen de verschillende beoordelaars minder goed overeen. Met andere woorden, 
wanneer patiënten in de tijd worden gevolgd, moet dezelfde echografist steeds de 
metingen doen zodat de waargenomen veranderingen in de ziekteprogressie en/
of het waargenomen effect van een behandeling daadwerkelijk aan de ziektepro-
gressie of behandeling zijn toe te wijzen en niet aan een verschil in interpretatie 
van de echografische beelden door verschillende echografisten.

In hoofdstuk 3D wordt een studie beschreven waarin is onderzocht of op basis van 
echografisch onderzoek van de grote speekselklieren onderscheid kan worden ge-
maakt tussen patiënten met pSS en patiënten zonder pSS. Met andere woorden 
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Dezelfde conclusie kon worden getrokken wanneer gekeken werd naar het per-
centage B-cellen in het parotisparenchym op baseline, in plaats van de absolute 
aantallen B-cellen (hoofdstuk 4B). 

In hoofdstuk 4C wordt benadrukt dat het belangrijk is om gestandaardiseerde 
richtlijnen te ontwikkelen voor het beoordelen van de histopathologie van speek-
selklierweefsel van patiënten met pSS. Door histopathologische kenmerken in de 
speekselklierbiopten van patiënten met pSS te meten en kwantificeren op basis 
van dergelijke richtlijnen, kan zowel de ziekteprogressie beter worden gemonitord 
als een gepersonaliseerde behandeling van patiënten worden ingesteld. 

Online patiënten educatie

In hoofdstuk 5A wordt een studie beschreven waarin een online zoekopdracht 
is uitgevoerd in vier veelgebruikte zoekmachines: GoogleTM, BingTM, YAHOO!® en 
Ask®. De termen “dry mouth” en “xerostomia” werden afzonderlijk ingevoerd om 
de online zoekopdracht na te bootsen. Uit dit onderzoek bleek dat het grootste 
gedeelte van de online beschikbare informatie over xerostomie in een voor een 
leek moeilijk te begrijpen taal is geschreven. Bovendien waren de gevonden sites 
beperkt te bereiken en was de inhoud van deze sites weinig betrouwbaar. Met 
andere woorden er is een reëel risico dat pSS patiënten op basis van beschikbare 
informatie op internet verkeerd worden geïnformeerd over hun ziekte.

Naast informatie op websites, zijn er ook YouTube video’s beschikbaar over pSS. 
In hoofdstuk 5B wordt beschreven dat slechts ongeveer de helft van de YouTube 
video’s over pSS nuttig waren. De inhoud van deze video’s kan mogelijk bijdragen 
aan het verbeteren van de interactie tussen patiënten en artsen, en daarmee pati-
enten aanmoedigen om zowel zelf hun zorg te organiseren als wel beter de keuzes 
in behandelmogelijkheden samen met hun arts te kunnen maken. Er waren echter 
ook misleidende video’s beschikbaar die onduidelijk en/of onjuiste informatie ga-
ven over de oorzaak van pSS en over medicijnen met onbekende ingrediënten. Alle 
video’s werden beoordeeld door middel van de ‘global quality score (GQS)’. Dit is 
een 5-puntsschaal waarmee de kwaliteit van de informatie en het nut van de video 
voor een patiënt kan worden bepaald. De overheid en nieuwsdiensten bleken de 
beste bron te zijn voor video’s. Deze video’s hadden een hoge GQS, waren be-
trouwbaar en gaven duidelijke informatie. De GQS van video’s die via universitaire 
kanalen en professionele organisaties waren geplaatst bleek even hoog te zijn als 
die van de overheid en nieuwsdiensten. Op basis van ons onderzoek kan aan pati-
enten worden aangeraden dat YouTube video’s over pSS van de in het onderzoek 
gevonden betrouwbare bronnen goede informatie verschaft.

hoe valide is echografie van de grote speekselklieren om vast te stellen of een 
patiënt daadwerkelijk pSS heeft. Daarvoor werden de uitkomsten van echografisch 
onderzoek van de grote speekselklieren vergeleken met die van het parotisbiopt, 
lipbiopt en verschillende classificatie criteria. Deze vergelijking werd gedaan in 
een groep patiënten met verdenking op pSS. De resultaten lieten zien dat de uit-
komst van echografisch onderzoek van de grote speekselklieren goed overeen-
kwam met de histopathologische karakteristieken van het parotis biopt, maar min-
der goed met die van het lipbiopt. De mate van overeenkomst was niet voldoende 
het speekselklierbiopt te vervangen door de bevindingen van het echografisch 
onderzoek van de grote speekselklieren. Een belangrijke nevenbevinding van deze 
studie was dat bijna alle patiënten met een positieve uitslag op het echografisch 
onderzoek en de aanwezigheid van SSA antistoffen voldeden aan de ‘American-
European Consensus Group’ (AECG), ‘American College of Rheumatology’ (ACR) 
en ‘American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism’ 
(ACR-EULAR) criteria. 

Het onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk 3E gaat in op een belangrijke omissie 
in de studies die zijn geïncludeerd in de in hoofdstuk 3A beschreven meta-analyse. 
In geen van deze studies bleek als controle patiënten te zijn meegenomen met 
ziekten die effecten van pSS op speekselklieren kunnen nabootsen, zoals sarcoi-
dose, amyloidose, en infecties met humaan immunodeficiëntie virus en hepatitis 
C virus. In een pilot onderzoek hebben wij daarom gekeken naar de echografische 
karakteristieken van de grote speekselklieren van dergelijke patiënten. Hoewel 
echografisch onderzoek van deze speekselklieren een beeld kan geven dat gelijkt 
op het echografisch beeld zoals wordt gezien bij patiënten met pSS, lijkt echogra-
fisch onderzoek van de grote speekselklieren toch voldoende onderscheidend om 
patiënten met pSS te kunnen onderscheiden van deze systemische ziekten. 

Behandeling

In hoofdstuk 4A wordt beschreven dat een behandeling met rituximab resulteert 
in een afname van het lymfocytaire infiltraat in het parenchym van de gl. paroti-
dea van patiënten met pSS en dat tevens het B-cel compartiment en het aantal 
kiemcentra kleiner werden. Daarnaast werd een afname van de hoeveelheid en 
ernst van de lymfoepitheliale laesies gezien. Deze bevindingen duiden erop dat 
een behandeling met rituximab leidt tot herstel van het speekselklierparenchym. 
Een belangrijke nevenbevinding was dat patiënten die klinisch goed reageren op 
behandeling met rituximab, een hoger aantal CD20+ B-cellen/mm2 parotisparen-
chym hebben in een biopt dat voorafgaand aan de behandeling was genomen 
dan patiënten die niet goed reageren op deze behandeling. Met andere woorden, 
op basis van het aantal B-cellen/mm2 parotisparenchym kan worden voorspeld of 
een patiënt al dan niet goed zal reageren op een behandeling met rituximab. Het 
aantal B-cellen/mm2 parotisparenchym op baseline zou dus een biomarker kunnen 
zijn voor het instellen van een gepersonaliseerde behandeling aan pSS patiënten. 
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Conclusie

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek laat zien dat echografisch onderzoek 
van de grote speekselklieren een betrouwbare beeldvormende techniek is bij de 
diagnostiek naar pSS. Voorzichtigheid is echter geboden wanneer deze techniek 
wordt gebruikt om patiënten in de tijd te volgen of om het effect van een bepaalde 
behandeling te evalueren. Om dan een goed inzicht te krijgen in de veranderin-
gen die zijn opgetreden wordt aangeraden om het echografisch onderzoek telkens 
door dezelfde echografist te laten uitvoeren. Voorts werd aangetoond dat een po-
sitieve echografische uitslag in combinatie met de aanwezigheid van SSA-antistof-
fen voorspellend is voor de classificatie van een patiënt als lijdend aan pSS. Met 
betrekking tot de histopathologische karakteristieken van het parotisklierbiopt, 
kan op basis van deze karakteristieken worden voorspeld of een pSS patiënt goed 
zal reageren op een behandeling met rituximab. Op deze wijze kan de behandeling 
worden gepersonaliseerd. Tot slot moet worden opgemerkt dat de online beschik-
bare informatie over xerostomie en pSS van sterk wisselende kwaliteit is. 
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Distinctions

1. Sjögren’s award 2016 granted by the Dutch association of patients with 
Sjögren’s syndrome. 

2. Best original article during the year 2015 in Oral Diseases for the article: 
‘Diagnostic properties of ultrasound of major salivary glands in Sjögren’s 
syndrome: a meta-analysis.’

3. Travel grant 2015 for The 13th International Symposium on Sjögren’s 
Syndrome in Bergen, Norway.

4. Travel grant 2013 for The 12th International Symposium on Sjögren’s 
Syndrome in Kyoto, Japan.

5. Best scientific poster award 2013 at the 89th Congress of the European 
Orthodontic Society in Reykjavik, Iceland.
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