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Onder patiënten met reumatische ontstekingsziektes, zoals het syndroom van Sjögren (SS), zijn er 
zorgen dat zij meer vatbaar zijn voor Corona (COVID-19) infectie met een ernstig beloop. Tot nu toe 
laten wetenschappelijke studies hier gelukkig geen bewijs voor zien 1,2,3. Bij het syndroom van 
Sjögren is er sprake van een disbalans van het afweersysteem. Het afweersysteem is namelijk 
overactief (en zeker niet minder actief). Het is dus heel aannemelijk dat patiënten met Sjögren een 
goede afweerrespons ontwikkelen tegen het COVID-19 virus. Echter, ieder mens is verschillend en 
patiënten die ernstige orgaan betrokkenheid hebben (bijv. longen of nieren) of medicijnen gebruiken 
die de afweer sterk onderdrukken adviseren wij wel om extra voorzichtig te zijn. Verder is het goed 
om te benoemen dat het gebruik van pijnstillers de lichaamstemperatuur verlaagd, waardoor koorts 
minder snel wordt opgemerkt. Het is helaas nog niet goed bekend of droogte van de slijmvliezen 
mensen meer of minder vatbaar maakt voor het COVID-19 virus, hier is meer onderzoek voor nodig. 
 
Recent is een studie verschenen waarbij specifiek gekeken is naar Sjögren patiënten tijdens de eerste 
Corona golf. Voor deze studie is een uitgebreide telefonische vragenlijst afgenomen onder 150 
patiënten met het primaire syndroom van Sjögren in Italië 6. Voor hun poliklinische zorg voor het 
primaire SS werden zij gezien in een ziekenhuis in Rome. Geen van de patiënten is positief getest op 
COVID-19 tijdens de eerste golf in Italië. Van deze 150 Sjögren patiënten waren zes patiënten (4%) 
wel in contact geweest met iemand met COVID-19, maar zij hebben geen klachten ontwikkeld. Zes 
andere patiënten gaven aan dat zij wel milde COVID-achtige klachten hadden, zoals koorts en 
hoesten, maar dat deze klachten vanzelf weer over gingen. Eén van de zes patiënten met klachten 
heeft zich laten testen, maar de test was negatief. Alle patiënten gaven aan dat zij zich hielden aan 
de landelijke preventieve COVID-19 maatregelen. Dit laatste heeft waarschijnlijk in grote mate 
bijgedragen aan het uitblijven van COVID-19 infecties in deze patiëntengroep. Het is belangrijk om te 
benoemen dat deze studie geen direct bewijs biedt dat patiënten met Sjögren meer of minder 
vatbaar zijn voor COVID-19 dan de algehele populatie. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Toch is het 
mogelijk geruststellend dat er geen ernstige COVID-19 infecties hebben plaatsgevonden in deze 
Sjögren patiëntengroep. 
 
Naast deze Italiaanse studie is er recent ook een (casus) studie verschenen met, op het eerste oog, 
meer verontrustende resultaten. Twee patiënten met ernstige COVID-19-gerelateerde 
longontsteking werden namelijk positief getest op anti-SSA antistoffen 4. Belangrijk om te noemen is 
dat deze twee patiënten geen Sjögren patiënten waren, maar dus wel anti-SSA antistoffen hadden. 
De auteurs suggereren dat een hoge concentratie anti-SSA antistoffen een ernstige longontsteking 
en slechte prognose voorspelt bij COVID-19 infectie. Dit kunnen zij echter niet concluderen op basis 
van hun resultaten. Het is onduidelijk of de aanwezigheid van anti-SSA antistoffen een oorzaak, 
gevolg, of bijeffect was van de infectie in de longen. Het kan zelfs een toevalsbevinding zijn. 
Bovendien is recent gevonden dat anti-SSA positiviteit in patiënten met interstitiële longziekte 
(zonder COVID-19 infectie) geen invloed had op de ernst van de ziekte 5. Een veel groter onderzoek is 
nodig om het effect van anti-SSA antistoffen op het beloop van COVID-19 infectie te kunnen 
onderzoeken. 
 
Als laatste willen wij graag de COVID-19 vaccinatie benoemen. Iedereen wacht natuurlijk vol 
spanning op de goedkeuring van de eerste vaccins. Net als bij de griepvaccinatie, willen wij alle 
patiënten adviseren om zich te zijner tijd te laten vaccineren tegen COVID-19. Uit eerder onderzoek 
met het griepvaccin is gebleken dat patiënten met Sjögren gemiddeld een hogere concentratie anti-
griep antistoffen maken dan gezonde mensen 7. Dit komt waarschijnlijk door het overactieve 
afweersysteem. Wij zijn dan ook hoopvol dat patiënten met Sjögren niet alleen een goede afweer 



hebben tegen COVID-19 zelf, maar ook een goede afweerrespons zullen hebben op een COVID-19 
vaccinatie. Wij zijn van plan om hier onderzoek naar te gaan doen. 
 
Wanneer u zich op dit moment zorgen maakt over COVID-19 infectie in verband met uw specifieke 
gezondheidssituatie of medicijngebruik, neem dan contact op met uw huisarts of specialist. 
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