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Stellingen behorende bij het proefschrift Clinical aspects of primary 
and secondary Sjögren’s syndrome 

1. Het stellen van de diagnose syndroom van Sjögren in oudere 
patiënten is uitdagend vanwege zowel de vaak aanwezige co-
morbiditeit en polyfarmacie als de andere klinische presentatie (dit 
proefschrift). 

2. De ESSDAI kan worden gebruikt als samengesteld instrument 
voor het meten van verandering in systemische ziekteactiviteit, maar 
het is vaak ook belangrijk om in meer detail naar de specifieke 
domeinen te kijken. 

3. Voor het beoordelen van de gewrichtsbetrokkenheid in patiënten 
met het syndroom van Sjögren kan de DAS-28 score goed worden 
gebruikt (dit proefschrift). 

4. Vrije lichte ketens en de ĸ/ƛ ratio zijn waardevolle biomarkers 
voor systemische ziekteactiviteit en MALT lymfoom in patiënten 
met het syndroom van Sjögren (dit proefschrift). 

5. Patiënten met het syndroom van Sjögren zien fysieke 
vermoeidheid als het meest voor verbetering vatbaar symptoom (dit 
proefschrift). 

6. Hoewel rituximab behandeling resulteert in significante 
verbetering van fysieke vermoeidheid, blijft de meerderheid van 
Sjögren patiënten nog steeds een grote mate van fysieke 
vermoeidheid ervaren (dit proefschrift). 

7. Patiënten met een hoge ziekteactiviteit van reumatoïde artritis 
hebben vaker sicca klachten en lijden vaker aan het secundaire 
syndroom van Sjögren (dit proefschrift). 

8. Klachten van monddroogheid in patiënten met reumatoïde artritis 
wisselen over tijd, terwijl de functionele capaciteit van de 
speekselklieren in de tijd verder achteruitgaat. 

9. Registreren aan de bron is de basis voor kwaliteitsregistratie en het 
verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de perifere 
reumatologie praktijk. 

10. You never know what's around the corner. It could be everything. 
Or it could be nothing. You keep putting one foot in front of the 
other, and then one day you look back and you've climbed a 
mountain (Tom Hiddleston). 

11. It always seems impossible until it’s done (Nelson Mandela). 

Rada Moerman, 2021
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