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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Sjögren’s syndrome: Challenges of a multifaceted disease 

1. In de spreekkamer dient meer aandacht te worden besteed aan vaginale droogte en seksuele 

disfunctie bij patiënten met het syndroom van Sjögren (dit proefschrift). 

 

2. Disfunctioneren van de bloedvaten in de vagina draagt in belangrijke mate bij aan vaginale droogte 

bij het syndroom van Sjögren (dit proefschrift). 

 

3. Schade aan de vestibulaire klieren en hormonale veranderingen spelen geen belangrijke rol bij het 

ontstaan van vaginale droogte bij het syndroom van Sjögren (dit proefschrift). 

 

4. Hoewel de ACR-EULAR criteria nauwkeurig onderscheid kunnen maken tussen patiënten met en 

zonder het syndroom van Sjögren voor classificatie in klinische studies, blijft voor het stellen van de 

diagnose de klinische blik belangrijk (dit proefschrift).   

 

5. Door echografie van de speekselklieren op te nemen in de ACR-EULAR classificatiecriteria wordt de 

toepasbaarheid van deze criteria in de dagelijkse klinische praktijk vergroot (dit proefschrift).  

 

6. Speekselklierechografie kan worden gebruikt om patiënten met hogere systemische ziekteactiviteit 

en betrokkenheid van de traan- en speekselklieren te selecteren voor klinisch onderzoek (dit 

proefschrift). 

 

7. Voor het evalueren van de effectiviteit van nieuwe behandelingen voor het syndroom van Sjögren 

moet een samengestelde uitkomstmaat worden ontwikkeld, waarin patiënt gerapporteerde 

symptomen, traan- en speekselklierfunctie en systemische ziekteactiviteit worden meegenomen.  

8. Post-hoc analyses van gegevens van negatieve geneesmiddelenstudies zijn belangrijk om klinische en 

biologische kenmerken te vinden die effectiviteit in subgroepen van Sjögren patiënten kunnen 

voorspellen.  

9. De vele facetten van het syndroom van Sjögren zijn alleen te ontdekken wanneer niet in hokjes 

wordt gedacht.  

10. Doctor worden draagt bij aan, maar is geen voorwaarde voor het worden van een goede dokter.  

11. Waarom moeilijk doen als het samen kan (Loesje). 

12. Een boek zegt meer dan 1000 woorden (Herman Finkers).  


