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Elke gift is waardevol!
Hartelijk dank.

Onze missie: samen naar een beter leven met reuma. 
Stamceltherapie moet speekselklieren bij het syndroom van Sjögren herstellen. 
Hartelijk dank voor uw steun! 
 Bij internetbankieren a.u.b. dit betalingskenmerk gebruiken:

123456
De heer M. van der Model
Straatnaam 1
1234 AB  WOONPLAATS

Amsterdam, <datum 2019>

Geachte <fi ll in>,

We kijken terug op een jaar boordevol vooruitgang. In de bijgesloten RondReuma leest u wat we allemaal voor 
elkaar hebben gekregen met uw steun. Heel erg bedankt daarvoor. En over vooruitgang gesproken… er staat een 
baanbrekend onderzoek op stapel voor mensen met het syndroom van Sjögren. Dit is een ernstige vorm van 
ontstekingsreuma met erg ingrijpende klachten. In het UMC Groningen werken ze aan een oplossing, want die was er 
tot nu toe niet! U ziet, met uw vaste regelmatige bijdrage komen we steeds verder. Hartelijk dank daarvoor. 

Een droom die uitkomt
Het syndroom van Sjögren treft duizenden mensen, voornamelijk vrouwen. Vooral de speeksel- en traanklieren zijn 
aangetast; die produceren geen vocht meer. Daardoor hebben mensen grote moeite met slikken, eten en praten. 
Die klachten hebben een enorme impact op hun dagelijks leven, zoals op het werk. 

In het UMCG hebben prof. dr. Frans Kroese en dr. Sarah Pringle ontdekt dat mensen met Sjögren een tekort aan 
speekselklierstamcellen hebben. Daardoor worden de cellen niet vernieuwd en stoppen de klieren met werken. Met 
een baanbrekende techniek gaat het onderzoeksteam nu zelf nieuwe stamcellen kweken uit het bloed van mensen 
met het syndroom van Sjögren. Daarna worden deze stamcellen weer teruggeplaatst in het lichaam. Zo moet 
de speekselproductie weer op gang komen. Voor mensen met Sjögren een droom die over een aantal jaren kan 
uitkomen!

Uw gift is onmisbaar voor vooruitgang
Op alle fronten zetten we ons in voor mensen met een vorm van reuma. Ook een doorbraak voor mensen met 
Sjögren willen we graag mogelijk maken. Daarvoor hebben we dringend geld nodig. Mag ik u daarom vragen om 
een extra bijdrage? Elk bedrag, klein of groot, is van harte welkom. Veel dank alvast, uw steun doet ertoe!

Met vriendelijke groet,
ReumaNederland

Drs. H.J.L. Ridderbos
Algemeen directeur

PS Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang! Mensen met het syndroom van Sjögren dromen van 
 een oplossing. Helpt u hen en ons om die te vinden?  

PPS Doneren via Tikkie (online) is net zo eenvoudig als geven via de papieren acceptgiro.
 U kunt zelf kiezen wat u prettig vindt. In de fl yer leest u hoe u Tikkie kunt gebruiken.
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