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Botcentrum ... aandacht voor bot en 
calcium stofwisseling

Van de Redactie …

Voor je ligt het feestelijke en vernieuwde ‘Bijnier magazine’! 

De redactie mocht vanwege het 30-jarig jubileum de 
Bijnier in een nieuw jasje steken. Na diverse gesprekken 
met Pauline, voorzitter Bas en Karima (Meo), werden de 
trefwoorden ‘luchtiger, kleurrijk, een tikje vrolijker en 
moderner’ onze leidraad. Daarnaast wilden we de 
algemene informatie aanpassen en de icoontjes van 
de website gebruiken. Hierdoor ontstaat er meer 
verbinding tussen de online en papieren informatie van 
de Bijniervereniging NVACP. De aanpassing van de naam 
naar ‘Bijnier magazine’ is om duidelijker aan te geven dat 
het om ons ledenblad gaat. We zijn benieuwd naar jullie 
reacties … redactie@nvacp.nl.

In dit nummer vind je algemene informatie en informatie 
die in de lezingen tijdens het Medisch Congres van 
15 september 2018 gedeeld is, felicitaties met het 30-jarig 
jubileum door leden en internist-endocrinologen, maar 
ook van relaties van de vereniging, die soms al jaren terug 
gaan. 

Voor Bijnier magazine 54 ontvangen we graag 
‘weetjes’ en informatie over speciale gebeurtenissen 
uit de geschiedenis van de NVACP, alsook foto’s van 
15 september j.l.Wil je dit delen, graag mailen naar 
redactie@nvacp.nl 

Naast een feestelijke sfeer, is er ook een ‘In Memoriam’ 
en gaan onze gedachten uit naar Hans Heindijk, die een 
actieve en opbouwende rol op zich nam voor zowel de 
vereniging als het Bijnierfonds. 

En nog even vermelden … het artikel ‘Enquête van 
Thom’, waarbij hij onderzoek moest doen en dat aan zijn 
‘Plusklas’ moest presenteren. Dat deed hij middels een 
korte animatie van de uitslagen. Van Thom mochten 
we deze op de website plaatsen. Het is de eerste keer 
dat we zoiets doen en we hopen dat dit in de toekomst 
vaker gaat gebeuren. 

Veel leesplezier!

Namens de redactie,
Pauline & Muriël

Ik blijf het zeggen: wat vliegt de tijd! We hebben 
een zeer bewogen kwartaal achter de rug met vele 
uitdagingen. Dit kwam o.a. doordat onze voorzitter 
Bas van den Berg voor langere tijd was uitgeschakeld 
en dus nam Thon Westerbeke de voorzittershamer 
tijdelijk weer ter hand! Bas is nog niet volledig 
hersteld: hij heeft nog een lang traject te gaan, maar 
is wel weer langzaam wat aan het doen voor onze 
vereniging. Wij wensen hem en zijn gezin zeer veel 
sterkte toe. Ook de website slokte veel tijd op, maar 
deze mag er nu dan ook zijn! Hulde aan alle harde 
werkers!

Er zijn veel berichten binnengekomen van mensen 
die zich willen gaan inzetten als vrijwilliger, maar 
mijn gezondheid laat te wensen over waardoor ik 
nog niet iedereen heb kunnen bellen: mijn oprechte 
excuses hiervoor. Nu is het vakantietijd maar ik ga 
de komende weken proberen mijn achterstand in te 
lopen!

In de eerste zeven maanden van 2018 kwamen er 
weer vele giften binnen. Onder deze giften was ook 
een eerste donatie van een van onze leden vanwege 
het 30 jarig bestaan. Vergeet u niet te geven! We 
vragen geen bijdrage voor het medisch congres! 

Graag wil ik dan ook alle leden van harte feliciteren 
met dit jubileum. Waarom zult u zeggen! Als 
mevrouw Sera de Groot in 1987 niet een stukje 
in een damesblad had geplaatst over de ziekte 
van Addison dan was er geen Bijniervereniging 
NVACP geweest. De oprichtingsvergadering van 
de Nederlandse Vereniging voor Addison Patiënten 
was in oktober 1987 waar begonnen werd met 
80 leden. Daarna gingen we ook de belangen 
behartigen van diverse andere bijnieraandoeningen 
en zijn we gegroeid tot een vereniging met circa 
1.500 leden. Zonder uw vereniging en de inzet van al 
haar vrijwilligers en medische adviseurs had u veel 
minder kennis gehad van uw aandoening dan u nu 
heeft. Sera: onze oprechte dank voor jouw initiatief! 

Bas, Thon, Karin, Hay en Marijke

Van de bestuurstafel
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Introductie
Sean Roerink werkt als endocrinoloog in 
opleiding in het Radboudumc. Daarnaast heeft 
hij de afgelopen 5 jaar onderzoek gedaan naar 
de lange termijn gevolgen van het Syndroom van 
Cushing na “genezing”. Hierbij heeft hij vooral 
gekeken naar de lange termijn effecten wat betreft 
inspanningsvermogen en vermoeidheid. Hieronder 
volgt een korte samenvatting van de bevindingen van 
de afgelopen 5 jaar. Een deel van deze gegevens zal  
gepresenteerd worden op het 30-jarig jubileum van 
de Bijniervereniging NVACP op 15 september 2018. 

Syndroom van Cushing na genezing
De lange termijn effecten op het lichaam van het 
Syndroom van Cushing zijn de laatste jaren in 
toenemende mate een onderwerp van wetenschappelijk 
onderzoek. De sectie endocriene ziekten van het 
Radboudumc, maar ook andere onderzoekers hebben 
aangetoond dat er  metabole veranderingen en 
veranderingen van het hartvaatstelsel kunnen blijven 
bestaan na “genezing” van de ziekte. 

Tevens blijken deze patiënten op lange termijn een dikkere 
buik te houden en blijkt de uitscheiding van schadelijke 
stoffen door het vetweefsel in zekere mate aanwezig te 
blijven ondanks normalisering van het cortisol gehalte 
in het bloed na “genezing” (Wagenmakers, Roerink et al. 
2015). 

Genetische veranderingen in cortisol gevoeligheid
De mate waarin patiënten klachten houden varieert 
echter sterk. We weten dat mensen verschillend kunnen 
reageren op een verhoogd cortisol gehalte in het bloed. 
Dit komt doordat zij verminderd of juist verhoogd 
gevoelig kunnen zijn voor dit hormoon door genetische 
veranderingen van de receptor voor dit hormoon. 

Nooit eerder werd onderzocht of deze genetische 
veranderingen de lange termijn effecten van het 
Syndroom van Cushing beïnvloeden. Daarom hebben we 
in het Radboudumc gekeken naar de aanwezigheid van 
deze genetische veranderingen in cortisol gevoeligheid 
bij patiënten die “genezen” zijn van het syndroom van 
Cushing (Roerink, Wagenmakers et al. 2016). 

Uit dit onderzoek bleek dat dragers van de zogenaamde 
9β mutatie van de cortisol receptor na genezing een 
hogere bloeddruk hebben dan de niet-dragers van 
deze mutatie. Dragerschap van de zogenaamde BclI 
mutatie bleek  geassocieerd te zijn met een verhoogd 
vetpercentage in de armen en benen. 

Tevens bleek er bij dragers van deze mutatie sprake 
te zijn van een verhoogde leptine waarde in het bloed. 
Dit is een stof die vooral wordt geproduceerd in het 
onderhuidse vetweefsel en die geassocieerd is met 
een verhoogde kans op ziekten van het hart en de 
bloedvaten en met verminderde gevoeligheid voor 
insuline en daardoor suikerziekte. 

Als laatste bleek dragerschap van deze mutatie 
geassocieerd te zijn met een verhoogde waarde in het 
bloed van de stof E-selectine. Dit is een stof die verband 
houdt met de vorming van aderverkalking. 

Genezen van Cushing 
… en toch moe

Sean Roerink – Radboudumc
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Dit blijkt ook uit het feit dat dragerschap van de BclI 
mutatie in deze studie samenhing met een verhoogde 
“intima media dikte” van de bloedvaten. Dit betekent dat 
er bij deze patiënten  sprake was van meer beginnende 
aderverkalking dan bij niet-dragers van de mutatie.  

Vervolgonderzoek
Dit onderzoek toont dus aan dat de lange termijn effecten 
van het Syndroom van Cushing beïnvloed worden door 
mutaties van de cortisol receptor. Dit betekent dat dragers 
van deze mutaties mogelijk strenger vervolgd moeten 
worden na genezing van het Syndroom van Cushing met 
meer aandacht voor hart- en vaatziekten en suikerziekte. 

Behalve voor patiënten met het Syndroom van Cushing 
kunnen de bevindingen in dit onderzoek ook van belang zijn 
voor mensen die langere tijd cortisol in medicamenteuze 
vorm gebruikt hebben zoals prednison of hydrocortison. 

Toekomstig onderzoek dient gericht te zijn op het 
reproduceren van onze bevindingen in een grotere groep 
patiënten. Tevens dient onderzocht te worden in welke 
mate deze mutaties bijdragen aan de lange termijn 
effecten van cortisol in medicamenteuze vorm. 

Controle-onderzoek op functie bloedvaten
In de afgelopen jaren hebben meerdere wetenschappelijke 
onderzoeken bekeken wat de lange termijn effecten van 
het syndroom van Cushing zijn voor de gezondheid van 
de bloedvaten. Resultaten van deze onderzoeken waren 
tegenstrijdig en uitgevoerd met beperkte middelen in 
kleine groepen patiënten. Daarom hebben we in het 
Radboudumc getracht de gezondheid van de kleine en 
grote bloedvaten van patiënten die “genezen” zijn van het 
Syndroom van Cushing in kaart te brengen. 

We hebben metingen gedaan van stoffen in het bloed 
welke geassocieerd zijn met vaatschade, metingen 
die een inschatting gaven van de gezondheid van 
de binnenbekleding van de bloedvaten, ofwel het 
endotheel,  en we hebben gemeten of er sprake was van 
aderverkalking bij deze (ex)patiënten. 
Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat er geen 
verschillen zijn in gezondheid van de grote bloedvaten 
tussen patiënten die langer dan 4 jaar “genezen” zijn van 
het Syndroom van Cushing en gezonde controlepersonen 

die vergelijkbaar waren met de patiënten op het 
gebied van leeftijd, geslacht en body mass index (BMI) 
(Wagenmakers, Roerink et al. 2016).  

In vergelijking met eerdere studies, die wel verschillen 
lieten zien, bleek dat de groep patiënten in ons onderzoek 
veel beter behandeld werd voor bijkomende ziekten 
zoals hoge bloeddruk en suikerziekte. Dit toont aan dat 
het goed controleren op deze bijkomende ziekten en 
op tijd behandelen hiervan waarschijnlijk maken dat de 
gezondheid van de vaten vergelijkbaar blijft met die van 
gezonde personen. 
We weten immers dat hoge bloeddruk en suikerziekte de 
bloedvaten kunnen beschadigen. Deze beschadigingen 
brengen uiteindelijk een grote kans op bijvoorbeeld 
hartinfarcten en herseninfarcten met zich mee.

Onderzoek op vermoeidheidsklachten en 
inspanningstolerantie
Ons meest recente onderzoek in het Radboudumc op 
dit gebied heeft zich vooral gericht op klachten van 
vermoeidheid en verminderde inspanningstolerantie bij 
patiënten “genezen” van het Syndroom van Cushing. 
Uit ons onderzoek bleek dat deze patiënten bij een 
maximale inspanningstest op een hometrainer een 
duidelijk verminderd vermogen hebben om zuurstof 
op te nemen en te gebruiken voor energieproductie in 
vergelijking met gezonde personen met een vergelijkbaar 
geslacht, leeftijd en BMI (nog ongepubliceerde gegevens). 

Dit kan leiden tot uitgesproken klachten van 
vermoeidheid. In een zoektocht naar een verklaring 
voor deze gestoorde zuurstof opname capaciteit 
werden spierbiopten afgenomen bij gezonde personen 
en “genezen patiënten”. In deze spierbiopten werd 
gekeken naar anatomische verschillen zoals de 
hoeveelheid aanwezige bloedvaatjes in de spieren 
welke noodzakelijk zijn voor het zuurstoftransport en 
de hoeveelheid mitochondriën.  Deze mitochondriën 
zijn de energiecentrales van het lichaam welke zuurstof 
verbruiken voor het aanmaken van energie. 
Ons onderzoek toont echter aan dat er geen verschillen 
zijn in de hoeveelheid aanwezige bloedvaatjes 
en mitochondriën in deze spierbiopten (nog 
ongepubliceerde gegevens). 
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Daarom hebben we tevens gekeken naar het vermogen 
van de allerkleinste bloedvaatjes in de spieren om zich te 
verwijden tijdens inspanning. Dit deden we eerder ook al in 
de grote bloedvaten zoals beschreven in de vorige alinea. 

Ons onderzoek geeft aanwijzingen dat dit proces op 
het allerkleinste niveau in de spieren mogelijk verstoord 
is (nog ongepubliceerde gegevens). Hierdoor kunnen 
de kleine bloedvaatjes in de spieren tijdens inspanning 
minder goed open gaan staan, waardoor de spieren en 
daarmee de mitochondriën minder goed van zuurstof 
kunnen worden voorzien. Hierdoor zijn de mitochondriën 
onvoldoende in staat om energie te genereren hetgeen 
kan leiden tot klachten van vermoeidheid. 

Wij hopen deze gegevens op korte termijn te publiceren 
in een van de wetenschappelijke vakbladen. Toekomstig 
onderzoek dient zich uiteraard te richten op het omkeren 
of verhelpen van deze vervelende effecten op lange 
termijn. 

Referenties:

Roerink, S. H., M. A. Wagenmakers, J. W. Smit, 
E. F. van Rossum, R. T. Netea-Maier, T. S. Plantinga and 
A. R. Hermus (2016). “Glucocorticoid receptor polymorphisms 
modulate cardiometabolic risk factors in patients in long-term 
remission of Cushing’s syndrome.” Endocrine 53(1): 63-70.

Wagenmakers, M., S. Roerink, L. Gil, T. Plantinga, J. Smit, 
R. Netea-Maier and A. Hermus (2015). “Persistent centripetal fat 
distribution and metabolic abnormalities in patients in long-term 
remission of Cushing’s syndrome.” Clin Endocrinol (Oxf) 82(2): 
180-187.

Wagenmakers, M. A., S. H. Roerink, T. H. Schreuder, T. S. 
Plantinga, S. Holewijn, D. H. Thijssen, J. W. Smit, G. A. Rongen, 
A. M. Pereira, A. J. Wagenmakers, R. T. Netea-Maier and A. R. 
Hermus (2016). “Vascular Health in Patients in Remission of 
Cushing’s Syndrome Is Comparable With That in BMI-Matched 
Controls.” J Clin Endocrinol Metab 101(11): 4142-4150.

30 jaar Bijniervereniging NVACP, een prachtige mijlpaal. Van harte gefeliciteerd! PGOsupport, ondersteuner 
van patiëntenorganisaties, bestaat nu krap 10 jaar. In die tijd hebben wij veel contacten gehad met 
NVACP-bestuursleden en -vrijwilligers. Over een ledenadministratiesysteem, in adviesgesprekken en 
netwerkbijeenkomsten en in de cursussen die wij verzorgen voor patiëntenorganisaties.  Een van onze collega’s 
memoreerde zelfs NVACP-onderzoek naar de kwaliteit van zorg in de jaren ‘90. De Bijniervereniging NVACP is 
een actieve vereniging die, waar mogelijk samen met collega-organisaties, een gedreven pleitbezorger is die pal 
staat voor de kwaliteit van zorg en leven van haar achterban.

Terugkijken past bij een jubileum maar het NVACP-bestuur heeft ook de blik op de toekomst gericht. We delen 
graag het beeld dat het bestuur daarbij voor ogen heeft. Onze adviseur Jolanda van Dijk begeleidde vorig jaar 
een strategiesessie van het bestuur. Ze opende de bijeenkomst met de vraag: “Stel het is 2020. Waar zijn jullie 
trots op? Wat heeft Bijniervereniging NVACP bereikt?” 
De bestuursleden werden uitgenodigd om uit een verzameling 
ansichtkaarten de kaart te kiezen die dat het best verbeeldt. Het 
werd een mooie collage met als basis een stevige walrus die 
ruimte schept om te dansen en wendbaar te zijn.

Dat wensen we alle mensen die bij de Bijniervereniging NVACP 
betrokken zijn van harte toe!
Namens alle medewerkers van PGOsupport: 
Ties Bos, Jolanda van Dijk, Annemiek van Rensen en Marjo Zijp
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“Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik tot voor 
kort ontzettend weinig wist van de bijnier, wat dat 
betreft is het goed dat ik voordat ik werd gevraagd 
om dagvoorzitter te zijn bij het medisch congres 
van de Bijniervereniging NVACP eerst uitgebreid 
ben bijgepraat over het belang van mijn bijnieren. 
Zelf mankeer ik gelukkig niets aan mijn bijnieren, 
maar er zijn wel andere dingen aan mijn lichaam 
die niet meer zo vanzelfsprekend gaan als vroeger. 
Ik ken het belang van het delen van verhalen en 
ervaringen met mensen die ‘in hetzelfde schuitje 
zitten’. Het geeft steun om te weten dat je er niet 
alleen voor staat, en dat je voor vragen altijd terecht 
kunt bij gelijkgezinden. 

Het krijgen van een handicap of chronische aan-
doening kan heel ingrijpend zijn, maar betekent 
niet dat het ‘t einde hoeft te zijn van een actief 
leven. Nadat ik mijn dwarslaesie kreeg, heb ik even 
gedacht dat sommige dromen buiten mijn bereik 
kwamen te liggen. Gelukkig had ik het mis. Ik zag 
andere rolstoelgebruikers op tv naar de Paralym-
pische Spelen gaan, of naar hun werk, kinderen 
krijgen. Daardoor wist ik dat dit voor mij ook moge-
lijk moest zijn. Inmiddels ben ik de vader van twee 
kinderen, was ik aanwezig bij drie Paralympics en 
sta ik aan de vooravond van een landelijke toer met 
mijn derde avondvullende theaterprogramma.

Dat was allemaal niet gelukt zonder de hulp van 
anderen, en de inspiratie van mijn voorbeelden.

Ik feliciteer de vereniging met hun jubileum. 
Hoop dat zij nog vele jaren kunnen zorgen voor 
informatie en inspiratie voor hun leden.
En ik kijk uit om straks, tijdens het congres op 
15 september, nog veel meer te weten te komen over 
de bijnier.
Ik gun alle leden van de Bijniervereniging NVACP een 
mooi en actief leven, waarin de zorg voor hun lichaam 
zeker een rol speelt. Maar niet de hoofdrol. Laten we 
zeggen, de bijnier in een toepasselijke bijrol. 
Nog vele jaren, tot de 15e!”

Marc de Hond,
dagvoorzitter Medisch Congres 2018

Een felicitatie waard 

dagvoorzitter Medisch Congres 2018
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Mijn naam is Natasha Appelman-Dijkstra, 38 jaar, en ik 
werk sinds 2012 in het LUMC. Eigenlijk al sinds 2009 
aangezien ik ook de opleiding tot endocrinoloog aldaar 
heb gedaan, maar sinds 2012 werk ik er vast. Ik heb 
naast de algemene Endocrinologie als aandachtsgebied 
bot en calcium stofwisseling. Dit is ontzettend leuk 
aangezien ik hierdoor in staat ben om met heel veel 
specialisten samen te werken (kinderendocrinologen, 
kinderreumatologen, orthopeden, traumachirurgen, 
hoofd-hals chirurgen, nefrologen, etc.). Daarnaast ben 
ik gepromoveerd op de lange termijn effecten van 
groeihormoon en hypofyse bestralingen in 2015 bij 
professor Alberto Pereira. 

In het LUMC is de zorg voor mensen met bot-
problemen in het Centrum voor Botkwaliteit 
ondergebracht. Dit centrum is een multidisciplinair 

samenwerkingsverband binnen het LUMC. Gemiddeld 
komen er ongeveer 150 second en third opinions per 
jaar en zien we ongeveer 400 - 500 reguliere nieuwe 
patiënten. Omdat patiënten vanuit het hele land komen, 
proberen we voor een eerste consult zoveel mogelijk 
op 1 dag te plannen en werken we sinds dit jaar met 
videoconsultaties. Alhoewel het laatste soms toch wel 
wat technische mankementen kent. Tevens zal er eind dit 
jaar een avondspreekuur van start gaan. 

Momenteel bestaat het vaste team van het botcentrum 
uit meerdere endocrinologen, 2 doktersassistentes, een 
verpleegkundig specialist en meerdere endocrinologen 
in opleiding. Dit team wordt per ziektebeeld aangevuld 
met bijvoorbeeld een orthopeed, radioloog, kaakchirurg, 
etc. Hierdoor zien patiënten dus wisselende teams, 
maar de endocrinoloog is altijd het vaste aanspreekpunt, 
samen met de doktersassistente of verpleegkundig 
specialist. Ziektebeelden die veel gezien worden in 
het botcentrum zijn: alle vormen van osteoporose, bv. 
door hormoonuitval of prednison gebruik, de ziekte van 

Paget, McCune Albright syndroom/Fibreuze Dysplasie 
en bijschildklierproblemen. Voor meer informatie over 
het Centrum voor Botkwaliteit Leiden en een aantal 
ziektebeelden zie ook de website van het LUMC. 
Hormonen zijn enorm belangrijk voor de gezondheid van 
het skelet, vandaar ook dat botziekten en osteoporose 
thuishoren bij de endocrinoloog. Bot is levend weefsel 
dat continu wordt afgebroken en weer opgebouwd. Het 
skelet zorgt voor stevigheid en beschermt je organen. 
Je vernieuwt je skelet ongeveer elke tien jaar en dit 
proces is normaal gesproken in balans. De botafbraak 
cellen (osteoclasten) krijgen een seintje waar ze moeten 
zijn van de osteocyten, cellen die in het bot liggen en 
de kwaliteit van het bot in de gaten houden. Als er een 
kleine beschadiging ontstaat, wordt dit bemerkt door 
de osteocyten, die gelijk stofjes aanmaken die ervoor 
zorgen dat de botafbreekcellen actief worden en naar 
die specifi eke plek gaan. De botafbreekcellen halen 
het beschadigde bot weg en maken op hun beurt weer 
stofjes aan die de botaanmaakcellen activeren. De 
botaanmaakcellen leggen dan een nieuw stuk bot aan. Dit 
aanleggen van nieuw bot duurt langer dan het afbreken en 
is een precies proces. Ook moet het aangelegde nieuwe 
bot mineraliseren, uitharden als het ware. Elk bot bestaat 
uit een laag bindweefsel met kalkzouten. Deze kalkzouten 
zijn Calcium en Fosfaat wat we dagelijks uit onze voeding 
halen met behulp van Vitamine D. Gezonde voeding en 
veel bewegen zorgt dus voor een goede conditie van de 
botcellen alsmede voor voldoende bouwstoffen voor je 
skelet. Hierdoor blijft je bot gezond. 

Er zijn echter aandoeningen die dit proces verstoren. Bij 
osteoporose (botontkalking) is de balans tussen op- en 
afbouw verstoord en neemt de botmassa af. De botten 
worden hierdoor poreus en kwetsbaar. 
 
Door het gebrek aan stevigheid breken de botten 
veel sneller en herstellen ze veel langzamer. Veel 

Botcentrum ... aandacht voor 
bot en calcium stofwisseling

Natasha Appelman-Dijkstra - LUMC
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voorkomende breuken zijn die van de pols, de wervels en 
de heup. Met name breuken van de heup en de wervels 
kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor ouderen. 
Osteoporose is niet toevallig een kwaal die vooral bij 
ouderen voorkomt. Gedurende de eerste 20 jaar van uw 
leven bouwt u botmassa op. Daarna neemt de botmassa 
geleidelijk weer af. Afhankelijk van de maat van afname 
van de botmassa spreken we van osteopenie of 
osteoporose. 

Osteopenie is een voorloper van osteoporose, waarbij 
de botdichtheid wel minder is dan normaal, maar nog 
niet zo laag is als bij osteoporose. Op latere leeftijd krijgt 
bijna iedereen te maken met osteoporose, zowel mannen 
als vrouwen. Toch komt de aandoening bij vrouwen 
vaker voor, vooral na de overgang. En ook jonge mensen 
kunnen osteoporose krijgen. Van osteoporose heb je 
geen last totdat je iets breekt. Het geschatte aantal 
patiënten met osteoporose in Nederland is > 800.000. 

Jaarlijkse treden naar schatting meer dan 80.000 
botbreuken op in patiënten in de leeftijd van 55 
jaar of ouder als gevolg van de osteoporose. De 
meest voorkomende osteoporotische fracturen 
zijn heup-, wervel- en polsfracturen. Door de hogere 
levensverwachting stijgt wereldwijd het voorkomen van 
breuken, zowel bij vrouwen als bij mannen. Dit is een 
probleem want na een botbreuk neemt bij mensen de 
zelfstandigheid af, vooral door verlies van vertrouwen in 
het eigen lichaam en blijvende functiebeperkingen door 
de breuk. Mensen hebben na een heup- of wervelbreuk 
zelfs een hogere kans op overlijden in de eerste jaren na 
de breuk. 

Diagnose osteoporose
De gezondheid van je botten is dus iets om in de gaten 
te houden naarmate je ouder wordt of een aandoening 

hebt die de gezondheid van je skelet negatief kan 
beïnvloeden. De diagnose osteoporose kan je dus niet 
stellen aan de hand van een klachtenpatroon en je wilt 
de diagnose liever stellen voordat je iets gebroken hebt. 
Om dit te kunnen doen kan er een botdichtheidsmeting 
gemaakt worden. Met een lage dosis röntgenstraling 
wordt de hoeveelheid bot gemeten van bijvoorbeeld 
de heup of de wervelkolom. Als deze 2,5 keer zoveel 
lager is dan bij gezonde controles spreekt men van 
osteoporose. De botdichtheid wordt uitgedrukt als 
T-score bij mensen > 40 jaar en als Z-score bij mensen 
<40 jaar. Ook is het van belang dat er gekeken wordt naar 
eventuele wervelinzakkingen en dat er een screenend 
bloedonderzoek gedaan wordt. Daarnaast zullen ook 
risicofactoren voor osteoporose in kaart gebracht 
moeten worden. 

De effecten bij de diverse aandoeningen
Bij hypofyse patiënten zal er per aandoening van de 
hypofyse een aantal zaken in kaart gebracht moeten 
worden omdat per ziektebeeld het voorkomen van 
botontkalking kan verschillen. 
Bij patiënten met een prolactinoom bijvoorbeeld is er 
vaak sprake van al jaren een laag geslachtshormoon als 
gevolg van het gestegen prolactine. 
Geslachtshormonen, zowel het testosteron als 
oestrogeen, zijn zeer belangrijk voor het bot. Zo is de 
overgang bijvoorbeeld een belangrijke risicofactor voor 
het ontwikkelen van osteoporose en is het langdurig 
ontbreken van geslachtshormonen dit ook. Als de 
behandeling van het prolactinoom gestart wordt, zie je 
ook vaak dat de botmassa op den duur weer herstelt.  

Bij patiënten met de ziekte van Cushing is er door het 
cortisol een hele sterke remming van de botaanmaak 
en daarnaast is er een veel te hoge afbraak. Dit 
ziektebeeld kan zich dus ook presenteren met 
osteoporose en veel botbreuken. Als de Cushing 
aangepakt is, zal dit effect verdwijnen, maar er zijn wel 
aanwijzingen dat, net zoals bij patiënten die langdurig 
prednison hebben gebruikt, bepaalde effecten nog 
langdurig aanwezig kunnen blijven.  

Als mensen een tekort aan cortisol hebben, is het juist 
weer van belang dat de hydrocortisonsuppletie zo 
natuurlijk mogelijk gebeurt. Dit zorgt ervoor dat je bot 
ook het normale ritme behoudt. Een te hoge dosis van 
de hydrocortison kan nadelig zijn voor de gezondheid 
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van het bot en het effect hebben zoals gezien wordt bij 
langdurig prednison gebruik en dit willen we voorkomen. 
Dit waren maar 3 voorbeelden van ziekten waarbij 
problemen met de botten kunnen voorkomen maar 
eigenlijk kan dit voor alle hypofyse aandoeningen 
verteld worden. Ook bij bijvoorbeeld  Acromegalie en 
patiënten met hypofyseuitval is het van belang om 
naar de botgezondheid te kijken en met name goed te 
controleren of bepaalde medicijnen niet in te hoge of juist 
te lage doseringen gebruikt worden. 

Leefstijl en voeding
Zelf kunnen mensen ook het een en ander doen aan 
de gezondheid van hun botten. Het lijkt een open deur, 
maar ook hier is gezonde, gevarieerde voeding van groot 
belang. Denk hierbij ook aan voldoende calcium inname, 
ongeveer 1-1,2 gram per dag. Daarnaast is het belangrijk 
voldoende vitamine D in het bloed te hebben. 

Het voedingscentrum heeft hier ook adviezen voor en 
geeft aan dat bepaalde groepen mensen eigenlijk altijd 
vitamine D tabletjes moeten gebruiken. 

Behalve de bouwstoffen van het bot zijn bouwstoffen 
voor de spieren in de vorm van eiwitten ook van groot 
belang. Gezonde spieren zorgen voor gezonde botten 
door de trekkrachten die de spieren uitvoeren op de 
botten. Daarom is belast bewegen ook zo goed om je 
skelet goed gezond te houden. Voor meer adviezen 
over gezonde voeding en botten zie de website van de 
osteoporose vereniging. 
Dit was een kort overzicht over botgezondheid en 
hypofyse er is uiteraard veel meer informatie beschikbaar 
en zeker ook per ziektebeeld. Kijk hiervoor op de diverse 
websites of bespreek dit met je behandelend arts.

MediaCenter feliciteert
Bijniervereniging NVACP 

met haar 30-jarig jubileum
Al meer dan 5 jaar de producent van de Bijnier

Adv_NVACP 30 jarig jubileum.indd   1 12-06-18   12:08
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A ls jonge klare internist-endocrinoloog ga je 
vol enthousiasme aan de slag. Zo ik ook. Je 
neemt een praktijk over van een oudere, meer 

algemeen georiënteerde internist. Je neemt je voor om 
elke patiënt volgens de nieuwste richtlijnen en laatste 
ontwikkelingen te behandelen en te begeleiden. Dus ook 
bij de patiënt met bijnierschorsinsuffi ciëntie.

Mijn eigen ervaring was dat een aantal patiënten nog 
met 2x per dag cortisonacetaat of hydrocortison werd 
behandeld, hoger dan de aanbevolen dagdosering van 
17,5-20 mg.  “Dat is toch veel minder goed dan een 
driemaal daags schema met hydrocortison wat veel 
meer de normale cortisolproductie van de bijnierschors 
nabootst?”, vroeg ik me af.

Vervolgens probeerde ik de een na de ander met de beste 
bedoelingen te overtuigen om over te gaan naar een sche-
ma met driemaal per dag in plaats van tweemaal per dag 
tabletten innemen. Een aantal patiënten zag dit niet zitten, 
maar een deel wilde het wel proberen. De zo gehoopte 
verbetering op met name het energieniveau bleef echter 
vaak uit. En het bleek ook maar weer dat driemaal per dag 
je medicijnen innemen een nog grotere uitdaging is dan 
“maar” twee keer per dag voor de rest van je leven.

En toen bezocht de patiënte mijn spreekuur die al jaren 
haar hydrocortison 20 mg voor het slapen gaan innam 
na een bilaterale bijnierextirpatie (deels of geheel verwij-
deren bijnier). Zij was in ons ziekenhuis opgenomen met 
een bijniercrisis, maar elders onder controle. Dit moest 
echt anders, met name beter. Ik beloofde haar dat het 
met een ander innameregime duidelijk beter zou gaan.
Helaas, de werkelijkheid bleek anders. Ondanks het zeer 
trouw innemen van drie keer per dag hydrocortison, 
inclusief de wekker zetten om de eerste inname van 
hydrocortison ruim voor opstaan te doen, bleef het zo 
gewenste positieve effect uit. Inmiddels heeft zij een ei-
gen innameschema “uitgedokterd” waarbij zij meerdere 
keren per dag verschillende lage doseringen hydrocor-
tison inneemt en het al met al redelijk gaat.

De patiënt met bijnierschorsinsuffi ciëntie kent vaak zijn 
of haar lichaam als geen ander. Het is dan ook de taak 
van de behandelaar om samen met de patiënt het beste 
doseerschema te vinden. Wellicht kan een slow-release 
preparaat het dag-nacht ritme nog beter nabootsen en 
leiden tot subjectieve verbetering.

Uiteraard, het is de taak van het behandelteam om goede 
voorlichting te geven over de risico’s bij langdurig gebruik 
van (hoge) hydrocortison en wat te doen bij stresssi-
tuaties. De stressschema’s blijken in de praktijk meer 
handvatten te zijn hoe te handelen in geval van fysieke 
of geestelijke stress dan dat zij vaststaande regimes zijn 
die voor iedereen gelden. De patiënt weet door ervaringen 
in het verleden zelf steeds beter weet hoe te handelen en 
het toe te spitsen op zijn of haar eigen situatie.

Voor de groep patiënten met een net gediagnostiseerde 
bijnierschorsinsuffi ciëntie vormen deze stressschema’s, 
zoals recentelijk opnieuw opgesteld met de werkgroep 
kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen, een stevig 
houvast. Tegelijkertijd zie je met de jaren dat patiënten 
hun lichaam beter leren kennen en steeds beter weten 
hoe te handelen bij specifi eke situaties. De behande-
laar bespreekt dan bij elk bezoek of er nog events zijn 
geweest waar ze extra hydrocortison hebben gebruikt 
en hoe dat is gegaan. Zo kom je samen tot een geperso-
naliseerd plan voor het gebruik van hydrocortison!

Bron: Blog BijnierNET d.d. 28 juni 2018

Met de beste bedoelingen 
en toch niet altijd beter ... 

Blog door Rieneke Sanson-van Praag, internist-endocrinoloog 
Meander Medisch Centrum 

De zorg/behandeling wordt beter door een goed 
gesprek tussen de patiënt en de behandelend arts. 
Hoe de patiënt zich kan voorbereiden op dit gesprek 
en welke aandachtspunten voor de behandelaar 

belangrijk zijn, wordt uitgelegd op de website 
“Begin een goed gesprek”.



12

Ik ben Marieke Velema en ik heb in 2014 mijn 
opleiding tot internist-endocrinoloog afgerond. 
Ik heb mijn  opleiding grotendeels in het VU 
Medisch Centrum in Amsterdam gedaan en 
ben in 2014 begonnen in het Radboudumc 
in Nijmegen. Daar heb ik naast de zorg voor 
patiënten promotieonderzoek gedaan naar 
primair hyperaldosteronisme en ik hoop 
binnenkort mijn proefschrift klaar te hebben. 
Mijn onderzoek heeft zich met name gericht 
op de Kwaliteit van Leven. Wij hebben een 
vragenlijst ontwikkeld om deze te meten 
specifi ek voor deze patiëntengroep. Per juli 
zal ik starten als internist-endocrinoloog in het 
Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Operatie of medicatie?
Kwaliteit van leven met PHA

Samenvatting van mijn onderzoek naar 
Kwaliteit van Leven bij patiënten met primair 
hyperaldosteronisme

Inleiding
Bij patiënten met primair hyperaldosteronisme, waarbij sprake 
is van een verhoogde aanmaak van het hormoon aldosteron, 
wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met eenzijdige 
(één bijnier aangedaan) en dubbelzijdige ziekte (twee bijnieren 
aangedaan). Bij de eerste vorm is er de mogelijkheid om te ope-
reren: de aangedane bijnier wordt verwijderd. Bij dubbelzijdige 
ziekte moet er worden gestart met medicijnen die de werking 
van aldosteron blokkeren, zoals spironolacton of eplerenon.
Een zeer essentieel onderdeel van een ziekte, met name vanuit 
het patiënten perspectief, is de Kwaliteit van Leven: in welke 
mate wordt deze verstoord door lichamelijk of psychische 
klachten als gevolg van de ziekte en/of behandeling. Wij merk-
ten in de spreekkamer dat patiënten met deze ziekte zich niet 
goed voelden en na een operatie soms flink opknapten. Dit werd 
ook ondersteund door de medische literatuur waarin melding 
wordt gemaakt van meer voorkomen van depressie en angst-
klachten en ook een verminderde Kwaliteit van Leven gemeten 
met een algemene vragenlijst. 
Er zijn artsen die het nut van het verwijderen van een bijnier bij 
eenzijdige ziekte in twijfel trekken. Immers, met medicijnen is 
de aandoening ook goed te behandelen wat betreft bloeddruk 
en kaliumlevel in het bloed (hoge bloeddruk en laag kalium 
zijn verschijnselen van primair hyperaldosteronisme). Daarom 
wilden wij onderzoeken of er een verschil is in de Kwaliteit van 
Leven tussen patiënten die behandeld worden met operatie en 
patiënten die behandeld worden met medicatie.

Methode 
Wij hebben in een groot onderzoek onder 184 patiënten met 
primair hyperaldosteronisme (SPARTACUS studie) de Kwaliteit 
van Leven gemeten voor en na behandeling met de RAND SF-
36 en EQ-5D algemene Kwaliteit van Leven vragenlijsten. Wij 
hebben de uitslagen hiervan vergeleken met de normwaardes 
voor gezonde Nederlanders en tussen patiënten na operatie en 
na start van specifi eke medicatie.
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Resultaten
Voor behandeling
Zie fi guur 1. Ook uit de lichamelijke en geestelijke 
verzamelscores van de RAND SF36 (twee scores waarin 
alle domeinen in meer of mindere mate vertegenwoordigd 
zijn) blijkt dat de Kwaliteit van Leven voor behandeling 
verminderd is. Bij EQ-5D vragenlijst scoren patiënten met 
primair hyperaldosteronisme op 3 van de 5 domeinen 
(activiteiten, pijn en angst/depressie) lager dan gezonde 
Nederlanders, evenals op de verzamelscore van de EQ-5D.

Verandering na start behandeling
In de patiënten behandeld met een bijnierverwijdering 
verbetert de Kwaliteit van Leven voor alle domeinen 
(RAND SF-36 en EQ-5D). In de patiënten behandeld met 
medicatie zie je dat er in mindere mate ook een verbete-
ring optreedt, in 5/8 domeinen van de RAND SF-36 en in 
de verzamelscore van de EQ-5D.
Voor de patiënten die geopereerd zijn, komt de Kwaliteit 
van Leven weer op het niveau van dat van gezonde 
Nederlanders. Voor de patiënten die met medicatie 
worden behandeld slechts gedeeltelijk.

Verschil tussen behandelgroepen 
Zie fi guur 1. Ook uit de lichamelijke en geestelijke 
verzamelscores van de RAND SF36 blijkt dat de Kwaliteit 

Figuur 1: De RAND SF-36 scores met zijn 8 verschillende domeinen: BP: pijn, GH: algemene gezondheid, MH: geestelijke 
gezondheid, PF: lichamelijk functioneren, RP: beperkingen als gevolg van emotionele problemen, RP: beperkingen als gevolg van 
lichamelijke problemen, SF: sociaal functioneren, VT: vitaliteit. Hoe lager de score, hoe lager de Kwaliteit van Leven. Links: voor 
behandeling. Midden en rechts 6 en 12 maanden na behandeling. De grijze lijn vertegenwoordigt de gezonde Nederlanders. 
De gestreepte lijn links alle patiënten met primair hyperaldosteronisme. De doorgetrokken lijn die van de patiënten behandeld met 
medicatie en de gestippelde lijn die van de patiënten die een bijnierverwijdering ondergingen. * Kwaliteit van Leven voor domein 
lager dan bij gezonde Nederlands. ‡ † Kwaliteit van Leven voor domein hoger in patiënten behandeld met bijnierverwijdering 

dan bij patiënten behandeld met medicatie. ADX=adrenalectomie (bijnierverwijdering); MRA=mineralocorticoïde 
receptorantagonisten (medicijnen die het effect van aldosteron blokkeren)

van Leven na behandeling met een operatie beter is dan bij 
de patiënten die behandeld worden met medicatie. Voor 
de EQ-5D gold dit voor 2/5 domeinen (activiteiten en pijn).

Discussie
De Kwaliteit van Leven is duidelijk verminderd bij 
patiënten met primair hyperaldosteronisme. Door 
behandeling met een bijnierverwijdering herstelt dit 
gelukkig weer. Ook bij behandeling van medicijnen 
zie je een verbetering, maar deze is minder groot. Bij 
deze laatste groep blijft helaas de Kwaliteit van Leven 
verminderd. Een mogelijke oorzaak voor de verminderde 
Kwaliteit van Leven is het effect van aldosteron op 
cellen in het centraal zenuwstelsel die van belang zijn 
bij het psychologisch functioneren. Een andere oorzaak 
van het niet normaliseren van de Kwaliteit van Leven 
bij de medicamenteus behandelde groep, zouden de 
bijwerkingen van de medicatie kunnen zijn. Voor ons 
is dit onderzoek aanleiding geweest om een ziekte-
specifi eke Kwaliteit van Leven vragenlijst te ontwikkelen 
binnen het Radboudumc. Wij zitten momenteel in de 
laatste fase hiervan. De lijst zal gaan bestaan uit 30 
vragen. De defi nitieve vragenlijst zal ook internationaal 
worden uitgezet voor deze laatste testfase.
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Sinds 2004 ben ik werkzaam in het UMC Utrecht voor 
de opleiding tot internist. Het vak endocrinologie heb 
ik van 2006 tot 2008 geleerd van Dr. Pierre Zelissen, 
toenmalig opleider endocrinologie en vele jaren nauw 
betrokken bij de Bijniervereniging NVACP. Voor de op-
leiding interne geneeskunde heb ik ruim 3 jaar gewerkt 
aan het promotie onderzoek naar verschillende aspec-
ten van de insuline behandeling bij diabetes mellitus 
type 1. Inmiddels ben ik geruime tijd staflid bij de afde-
ling endocrinologie van het UMC Utrecht en begeleid 
ik veel mensen met bijnierziekten, zoals mensen met 
ziekte van Addison, hypofyse aandoeningen en Adre-
nogenitaal syndroom (AGS). Daarnaast doe ik ook een 
diabetes poli en zie daar veel patiënten met diabetes 
mellitus type 1. Afgelopen jaar (2017) ben ik opleider 
endocrinologie geworden voor artsen in opleiding tot 
specialist (AIOS) interne geneeskunde, die zich in de 
laatste 2 jaar verder specialiseren in de endocrinologie.

Lezing 15 september - 30 jarig jubileum NVACP 
Iets meer dan de helft van de mensen (50-65%) met de 
ziekte van Addison heeft nog een 2e of 3e aandoening 
behorend tot de groep van auto-immuun polyglandu-
lair syndroom. De meest voorkomende combinaties 
met Addison zijn schildklierziekten (15%) bestaande 
uit zowel een te snel werkende schildklier (ziekte van 
Graves, hyperthyreoïdie) als een te langzaam werkende 

schildklier (auto-immuun hypothyreoïdie, ziekte van 
Hashimoto). De ziekte van Addison komt iets minder 
vaak voor gecombineerd met diabetes mellitus type 1
 (11%) of een te lage bloed calcium spiegel door een 
verlaagd bijschildklierhormoon (10%).1,2 Opvallend is 
bij vrouwen de meest voorkomende combinatie van de 
ziekte van Addison met onvruchtbaarheid door uitval 
van de eierstok functie. 3 Relatief zelden zijn de combi-
naties: tekort aan vitamine B12 (pernicieuze anemie), 
uitval hypofyse functie en gluten allergie bij Addison 
patiënten en nog een aantal andere geassocieerde 
aandoeningen.

Al deze aandoeningen hebben gemeenschappelijk dat 
een specifi eke antistof tegen een specifi eke lichaams-
cel wordt aangemaakt, zoals bij de ziekte van Addison 
tegen bijnierschors cellen (anti-bijnierschorscellen), 
bij auto-immuun hypothyreoïdie tegen schildkliercel-
len (anti-TPO) of bij diabetes mellitus type 1 tegen de 
cellen die insuline aanmaken (anti-GAD). Een anti-stof 
is een eiwit dat eigenlijk bedoeld is om lichaamsvreemd 
weefsel op te ruimen, zoals cellen die door een virus zijn 
geïnfecteerd bij griep. Bij het polyglandulair syndroom is 
er een familiaire aanleg voor het ‘per ongeluk’ aanmaken 
van anti-stoffen tegen lichaamseigen weefsel, waardoor 
mensen 1 of meerdere van eerder genoemde auto-im-
muun ziekten kunnen krijgen. Anti-stoffen kunnen in het 
bloed gemeten worden voordat er daadwerkelijk een 
verminderde of afwezige hormoon afgifte is.
Per endocriene ziekte verschilt het hoe groot de kans 
is dat er daadwerkelijk een hormoon (gedeeltelijk) 
tekort zich gaat voordoen. Een voorbeeld is bij au-
to-immuun hypothyreoïdie dat ongeveer 1 van de 10 
mensen met de antistof anti-TPO in het bloed na 13 
jaar de ziekte krijgt. De kans op ziekte neemt toe als de 
bloedspiegel van anti-TPO hoger is. 

Addison – Diabetes Mellitus type 1 combinatie
Van de andere ziekten gecombineerd met de ziekte van 
Addison is Diabetes mellitus type 1 (DMT1) misschien 
wel de meest intensieve aandoening. Bij DMT1 is er een 
absoluut tekort aan insuline waardoor de bloedsuiker 
verhoogd raakt en niet in de lichaamscellen kan worden 

Andere endocriene ziekten bij 
Addison patiënten

Aline Stades, internist-endocrinoloog UMC Utrecht
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opgenomen en de lichaamscellen op een verkeerde 
manier energie gaan verbranden en zuren aanmaakt 
waardoor een patiënt in coma kan raken en overlijden. 
Als een DMT1 patiënt insuline toedient door injecties 
in onderhuidse vet, kan de bloed glucose goed onder 
controle gehouden worden. Een DMT1 patiënt zal zelf 
een inschatting moeten maken van de hoeveelheid sui-
kers (glucose) in voedsel en hoeveelheid te verwachten 
beweging (verbruik van glucose) en daarop de insuline 
dosis moeten aanpassen. Een te hoge dosis insuline 
kan een te lage bloedsuiker (hypoglykemie) tot gevolg 
hebben, waardoor mensen klachten kunnen ervaren van 
onwel worden, zweten, hartkloppingen en trillen door 
een stress reactie van het lichaam waarbij cortisol en 
adrenaline vrijkomen. Mensen die een combinatie van 
DMT1 en ziekte van Addison hebben, hebben een vermin-
derde stress reactie en herkennen daardoor minder goed 
een hypoglykemie. 4 Zij lopen daardoor een hoger risico op 
ernstige hypoglykemie zoals epileptisch insult of hulp van 
anderen nodig hebben om uit de hypoglykemie te komen. 

Schildklierziekten
Schildklierziekten kenmerken zich door een overmaat of 
tekort van schildklierhormoon. Het schildklierhormoon 
is van belang voor een normale groei en ontwikkeling 
van een kind, en heeft een rol in de energiehuishouding, 
vetverbranding, zenuwstelsel, spierweefsel en hartfre-
quentie. Een overmaat van schildklierhormoon (hypot-
hyreoïdie) veroorzaakt onrust en gejaagdheid, gewichts-
afname, hoge hartslag, diarree, warmte en zweten. 

Een tekort van schildklierhormoon (hypothyreoïdie) 
veroorzaakt vermoeidheid, gewichtstoename, langza-
me hartslag, constipatie en kouwelijkheid. Bij mensen 
met een polyglandulair syndroom wordt hypothyreoïdie 
gevonden door anti-stoffen die schildklier cellen active-
ren om teveel schildklierhormoon aan te maken, ook wel 
de ziekte van Graves genoemd. Deze aandoening kan 
bij een minderheid van de patiënten gepaard gaan met 
een oogziekte (Graves orbitopathie) waarbij het weefsel 
in de oogkassen ontstoken is en de ogen naar buiten 
kunnen uitpuilen in combinatie met pijn of dubbelzien. 

Een andere schildklierziekte bij het polyglandulair 
syndroom is auto-immuun hypothyreoïdie waarbij de 
schildkliercellen kapotgemaakt worden en in het begin 
te veel schildklierhormoon in het bloed kan komen 
doordat de voorraden schildklier hormoon in het bloed 

Referenties:
1. Leelaratna. Endocr 2010 38:113-117.
2. Dace. Am J Med 1984;77:107-116.
3. Söderbergh. J Clin Endocrino Metab 2004;89:557.
4. Barker. Diab Tech Therap 2012;14:383-385.
5. Walsh. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:1095-1104.

Felicitaties!
Hierbij wil ik de Bijniervereniging NVACP 
van harte feliciteren met het 30-jarige 
jubileum, evenals haar successen 
door de inzet van vele actieve leden, 
lotgenoten contact, de samenwerking 
met professionals door BijnierNET, 
educatie en het ontwikkelen van de 
bijnier app. Hopelijk is er een toekomst 
dat de vereniging niet meer nodig 

is, doordat bijnierinsuffi ciëntie te genezen of te 
voorkomen is. Maar tot die tijd gekomen is wens ik de 
Bijniervereniging NVACP en haar leden alle goeds toe! 

Aline Stades
UMC Utrecht

lekken. Als de schildkliercellen voor het grootste deel 
kapot zijn en de voorraden in het bloed verbruikt zijn, 
zal een tekort aan schildklierhormoon ontstaan. De 
behandeling van hypothyreoïdie bestaat uit schildklier-
hormoon tabletten. De uitdaging is om een juiste dosis 
te vinden voor de individuele patiënt.

In de spreekkamer heb ik regelmatig gesprekken met 
Addison patiënten over de onderliggende oorzaak als 
het minder goed gaat. Zeker als er sprake is van nog 
een 2e aandoening kan het lastig zijn om klachten te 
plaatsen: “Is er tijdelijk meer hydrocortison behoefte in 
verband met een moeizaam herstel van een griep of iets 
anders?” of “Is de schildklierhormoon dosis niet goed?”
Op het moment dat er gedurende een langere periode 
vermoeidheidsklachten aanwezig blijven, moet overwo-
gen worden om te screenen op andere ziekten van het 
polyglandulair syndroom.

jubileum, evenals haar successen 
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Bent u regelmatig moe en futloos zonder duidelijke 
aanleiding? 
Voelt u zich vaak overstelpt door de drukte van alledag? 
Hebt u een dringende behoefte aan zoute of zoete 
snacks? 
Heeft u moeite om uit bed te komen? 
Komt u zonder koffi e de dag niet door?

Als u leeft met een bijnieraandoening is de kans 
groot dat u een deel van deze vragen positief zult 
beantwoorden. Maar dat kan zeker ook gelden 

voor mensen die NIET bekend zijn met een chronische 
ziekte. De genoemde klachten spreken bij velen tot de 
verbeelding, al helemaal in de context van onze moderne 
maatschappij die een boel van ons eist op vele fronten. 
Logisch ook dat mensen gaan google-len om erachter 
te komen of er wellicht een medische oorzaak is voor 
hun gebrek aan energie. Het is goed mogelijk dat ze 
bij hun speurtocht stuiten op een verminderde functie 

Bijnier burn-out? 
Blog BijnierNET– Henri Timmers, 7 juni 2018

van de bijnier. Het begrip bijnieruitputting, ook wel 
bijniermoeheid of bijnier burn-out genoemd, werd in 
1998 geïntroduceerd door naturopaat en chiropractor 
James L. Wilson. De ‘diagnose’ heeft zich sindsdien als 
een olievlek verspreid op het internet en in populaire 
gezondheids- en lifestyleliteratuur. De oorzaak wordt 
gezocht in chronische blootstelling aan fysieke, mentale 
of emotionele stress. De theorie is dat de bijnieren deze 
continue behoefte van het lichaam aan stresshormonen 
op den duur niet meer aankunnen en opgebrand raken. 
Bijnieruitputting wordt door de mensen die hierin geloven 
gezien als een milde vorm van bijnierschorsinsuffi ciëntie.

De klachten die aan bijnieruitputting worden 
toegeschreven zijn zeer divers. Moeheid, 
slaapproblemen, diffuse pijn, darmklachten of 
nervositeit worden gepropageerd als typisch. Bovendien 
liggen uitlokkende factoren als slaaptekort, slechte 
eetgewoonten, te weinig of te veel lichamelijke 

Henri J.L.M. Timmers, internist-endocrinoloog, Radboudumc, Nijmegen
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inspanning, relatieproblemen, fi nanciële zorgen, een 
negatieve instelling, roken, alcohol, suiker en toxische 
stoffen voortdurend op de loer. Geen wonder dat 
veel mensen na eigen onderzoek of via alternatieve 
genezers uitkomen op een tekort aan cortisol en andere 
bijnierhormonen en dat artsen en andere zorgverleners 
hier steeds vaker over worden geraadpleegd.

In de reguliere geneeskunde wordt het begrip 
bijnieruitputting niet erkend als aandoening. Er bestaat 
namelijk geen enkel wetenschappelijk bewijs voor 
het concept van bijnierslijtage onder invloed van 
aanhoudende stressprikkels. De Endocrine Society 
/ Hormone Health Network publiceerde er een ‘fact 
sheet’¹ over.

Ofschoon bijnieruitputting niet wordt erkend als ziekte 
zijn de klachten die mensen ervaren uiteraard wel 
degelijk reëel. De verschijnselen kunnen berusten 
op andere aandoeningen, zoals een traag werkende 
schildklier, slaapapnoesyndroom, ontstekingsziekten, 
depressie, etc. Ook kan een ongezonde levensstijl 
een rol spelen. Uiteraard overlapt het beeld met 

Hierbij feliciteer ik de Bijniervereniging NVACP van harte met haar 30-jarig jubileum! 
De vereniging bruist van de activiteiten die een flinke steun in de rug vormen voor patiënten 
met een bijnieraandoening en hun naasten. Of het nu gaat om het bieden van informatie en 
advies, of het op allerlei manieren met elkaar in contact brengen van patiënten, mantelzorgers en 
zorgverleners, alles is uiteindelijk gericht op verbetering van gezondheid en kwaliteit van leven. 
Dat de Bijniervereniging NVACP hier heel succesvol in is blijkt overduidelijk uit de vele reacties 
van mensen die ik ontmoet in de spreekkamer. De Bijniervereniging NVACP heeft zich ontwikkeld 
als essentiële partner in de gezondheidszorg. Namens het Radboudumc Expertisecentrum 
voor Bijnierziekten bedank ik de Bijniervereniging NVACP hartelijk voor de zeer vruchtbare en 
aangename samenwerking. Laten we proosten op een gezonde toekomst!

Henri Timmers, internist-endocrinoloog
Radboudumc Nijmegen

dat van bijnierschorsinsuffi ciëntie. Echter, voor de 
laatstgenoemde zijn verschijnselen als gewichtsverlies, 
gebrek aan eetlust, spierzwakte, misselijkheid, braken, 
diarree, duizeligheid en lage bloeddruk specifi eker. 
Bovendien is bijnierschorsinsuffi ciëntie hard te 
maken met gevalideerde diagnostische testen en bij 
bijnieruitputting is dat niet het geval.

Behalve het maskeren van een reële aandoening 
kleven er nog andere nadelen aan de pseudodiagnose 
bijnieruitputting. Er bestaat in dit kader een levendige 
handel in (prijzige) bijnierhormoonsupplementen, 
vitamines, mineralen en dropextract. Soms bevatten 
deze preparaten onzuivere extracten van runderbijnier 
of zelfs steroïdhormonen. Dit kan leiden tot 
gezondheidsschade.
Ook in dit kader is het van essentieel belang dat 
zorgverleners goed luisteren naar hun patiënten om tot 
een juiste diagnose en een zinvol beleid te komen.

Mocht u zich herkennen in het beeld van bijnieruitputting: 
er is geen twijfel dat uw klachten reëel zijn. Bespreek 
ze met uw huisarts. Zorg goed voor uzelf qua voeding, 
beweging en ontspanning.

Referenties
1.  https://www.hormone.org/diseases-and-conditions/

adrenal/adrenal-fatigue
2.  Adrenal fatigue does not exist: a systematic review. 

Cadegiani and Kater BMC Endocrine Disorders (2016) 
16:48

Bijnierschorsinsuff ic iëntie 
is  hard te maken met diagnostische 

testen ,  bi jnieruitputting niet
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H et was mijn wens om de trek van de gnoes 
in Afrika te zien, maar als ex-Cushing patiënt 
was dat toch echt een brug te ver, oftewel ‘te 

afgelegen’. Het doel werd dus Zuid-Afrika dat een goede 
gezondheidszorg heeft, en mijn man en ik wilden daar 
ook graag op safari.

Nu ben ik afhankelijk van hydrocortison en dus vroeg 
deze reis wel een degelijke voorbereiding. Wij wilden 
niet in een groep reizen, vanwege de drukte en het 
feit dat een groepsleider het groepsbelang misschien 
zwaarder laat wegen dan mijn gezondheid. 

We bespraken onze reis bij een touroperator en daarbij 
was een belangrijk punt hoe om te gaan met een 
(dreigende) Addisoncrisis. 
Bij het Radboudumc heb ik een Engelstalige noodbrief 
gevraagd, die is overduidelijk wat er moet gebeuren. 
Aan Muriël Marks (redactie Bijnier en ‘WAPO’ 

bestuurder), heb ik gevraagd of zij aan adressen van 
ziekenhuizen en endocrinologen kon komen die op onze 
route door het land lagen. Via een mede-bestuurder van 
WAPO, wonend in Zuid-Afrika, kwam er een flinke lijst 
met adressen over de mail naar mij toe. 

Vervolgens heb ik deze lijst en de noodbrief naar 
de touroperator gestuurd met de vraag die naar de 
reisleiding van de twee meest afgelegen plekken te 
sturen. Toen wij daar aankwamen waren de mensen ter 
plaatse op de hoogte, en we bespraken bij aankomst 
wat er moest gebeuren als een crisis zich aandiende. 
Dat is dus vooral niet nog een paar uur afwachten, maar 
direct vervoer naar het ziekenhuis van het lijstje regelen. 

Overigens ben ik niet “zoutverliezend” dus iets minder 
gevoelig voor een crisis. Wel natuurlijk zoute snoepjes 
en ORS meegenomen. Ook heb ik het boekje met de 
brieven in allerlei talen in mijn noodtasje geperst en 
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Mijn verhaal … 
Zuid-Afrika, zo kon het wel!

Toos de Jong
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de bijnierapp zit op mijn telefoon. Mijn man kan zo 
nodig een noodinjectie toedienen. Hij heeft ook eerder 
door dat een extra pilletje misschien nodig is. Ik merk 
dat het eigen denkvermogen soms slecht is als je te 
weinig cortisol hebt. Verder heb ik in een vakantie altijd 
3x zoveel hydrocortison bij me als dat ik normaal zou 
gebruiken. Ik heb een slechte ervaring in het buitenland 
gehad, en ik neem dus liever veel hydrocortisoncapsules 
mee.  

En hoe is het nu eigenlijk gegaan? Nou goed, maar on-
danks alle voorbereiding nog wel een hele onderneming 
voor mij. Op de ochtend voor vertrek had ik een flinke dip 
die ik met extra hydrocortison te lijf ging. De extra pillen 
een dag voor vertrek waren blijkbaar niet voldoende. 
In het Krugerpark had ik op een middag ook een 
‘inzakker’, die met 10 mg hydrocortison weer opgelost 
was. De alarmbellen gingen bij mij op dat moment wel 
af, omdat het 45 minuten hobbelen over een onverharde 
weg was naar de bewoonde wereld. Er was daar 
trouwens wel een telefoonlijn. Bij zo’n ‘inzakker’ is het 
dan goed dat je aan geen enkel programma vast zit, 
want je bepaalt steeds zelf wat je doet. In mei en juni 

is het in Zuid-Afrika geen seizoen, dus het was op veel 
plekken rustig, wat betekent dat je de aandacht van het 
personeel hebt.  

Verder heb ik tussendoor nog wel eens 2,5 mg extra 
geslikt gewoon omdat een vakantie in zo’n land wel 
inspannend is. Wie aan mij vraagt hoe het op het 
medisch vlak is gegaan, zeg ik heel arrogant dat ik 
mezelf voor zelfmanagement een 10 geef. Grapje, 
het kan altijd beter. Het is zeker dat ik me in de 
natuurreservaten veilig voelde omdat de leiding op de 
hoogte was. Je kunt dan ontspannen genieten. In de 
rest van Zuid-Afrika zijn de omstandigheden niet anders 
dan in zoveel andere ontwikkelde landen.

We hebben een geweldige reis gehad naar dit prachtige 
land. De ervaringen op safari zijn niet te beschrijven, de 
rust, de natuur, de stilte, de dieren. 

Met een goede voorbereiding is veel mogelijk, ik hoop 
dat ik u heb aangemoedigd om te kijken waar voor u de 
grens ligt!
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30 jaar Bijniervereniging NVACP
Beste mensen van harte gefeliciteerd met het 30-jarig 
bestaan van de Bijniervereniging NVACP

Zoals jullie waarschijnlijk weten is het de Bijnier-
vereniging NVACP gelukt om het 30-jarig bestaan te 
vieren dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Zonder de 
inzet van deze mensen was het ons nooit gelukt om het 
30-jarig bestaan van onze vereniging te vieren. Daarom 
iedereen bedankt die zich in verleden en nu hebben 
ingezet voor onze Bijniervereniging.

Bij het 30-jarig bestaan van de Bijniervereniging NVACP 
hoort natuurlijk ook een wens. Mijn wens is dat de 
Bijniervereniging nog lang mag bestaan, maar dit kan 
niet zonder de inzet van vrijwilligers.
Daarom is mijn wens dat zich vele mensen gaan 
inzetten als vrijwilliger voor onze vereniging. 
Op de website staat een overzicht van de vacatures 
die op het moment vacant zijn. Uiteraard kun je ook bij 
het bestuur navraag doen welke werkzaamheden er 
beschikbaar zijn.

Ik hoop dat we over 5 jaar het 35-jarig bestaan van de 
Bijniervereniging NVACP kunnen vieren dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers.

Berd Wallegie

Ben er al een tijd uit, maar ik blijf wel lid van de 
Bijniervereniging NVACP, 
omdat ik er zelf veel aan gehad heb.

Ria Slingerland
lid sinds 1993

Mijn wens voor Bijniervereniging NVACP: 
“Ik hoop dat we over 30 jaar als vereniging alles 

zodanig hebben onderzocht dat we eigenlijk 
overbodig zijn geworden als vereniging, maar ik 
ben bang dat dit niet gaat lukken. De medische 
wetenschap blijft zich verder ontwikkelen en dus 
zullen er steeds weer nieuwe onderzoeken nodig 
zijn naar vooral de kwaliteit van leven en dat we als 
vereniging de mensen moeten blijven empoweren”.

Marijke Simon
lid sinds 1993

Ode aan alle vrijwilligers
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Meer dan 15 jaar geleden heeft mijn opleider, Dr. 
Barto Otten, mij geïntroduceerd in de wereld van de 
NVACP. Als fellow in de kinder-endocrinologie heb ik 
al vroeg mogen ervaren met welk enthousiasme en 
gedrevenheid mensen in deze patiëntenvereniging 
samenwerken om hun gezamenlijk doel te halen, 
namelijk het ondersteunen van mensen met een 
bijnierziekte en het verbeteren van de zorg. 
Al in deze tijd was de houding steeds: 
 
“Wij werken samen met zorgverleners aan 
de verbetering van de zorg voor mensen met 
bijnierziektes.”

Knelpunten werden steeds duidelijk benoemd en er 
werd actief gezocht naar oplossingen. Een belangrijk 
knelpunt was en is nog steeds het gebrek aan kennis 
en bekendheid over bijnierziekten om klachten, 
bijvoorbeeld bij een Addisonse crisis, te voorkomen. 
Sterk wordt door de Bijniervereniging NVACP de 
nadruk gelegd aan het houden van eigen regie bij 
patiënten, kinderen en hun ouders en de gedeelde 
verantwoordelijkheid in de zorg. Uitgangspunt was: “Door 
kennis bij de mensen zelf te vergroten, kan er adequaat 
gehandeld worden.”

Talloze maatregelen zijn in de afgelopen jaren 
genomen om de mensen met een bijnierziekte meer 
regie te geven over hun eigen ziekte en daardoor de 
beperkingen, die ontstaan door de aandoening, te 
verminderen. Noodtasjes, emergency kaartjes, uniforme 
stressinstructies en uiteindelijk door het oprichten van 
BijnierNET is een samenwerking tussen zorgverleners, 
patiënten en hun naasten gerealiseerd. De te verkrijgen 
hulpmiddelen op de website zijn indrukwekkend. En veel 
acties resulteerden in betere kennis en educatie. Denk 
aan het maken van de animatiefilms voor kinderen en 
ouders en  diverse voorlichtingsbrochures.

Niet voor niets is een belangrijk onderdeel van de NVACP 
website: zelf management en co– management.

Ook de term mantelzorg kreeg voor mij een nieuwe 
dimensie. De manier hoe familie betrokken wordt in de 
zorg en begeleiding is indrukwekkend. 

Maar de NVACP merkte een gebrek in kennis ook bij 
zorgprofessionals. Hiervoor werd onder andere een 
huisartsenbrochure gemaakt en is in het afgelopen 
jaar de bijnier kwaliteitsstandaard geïmplementeerd, 
waarin de zorg vanuit patiënten perspectief duidelijk 
beschreven en vastgelegd is. 

Ik ben nu al sinds meer dan 10 jaar als medisch 
adviseur betrokken bij Bijniervereniging NVACP en 
doe dit nog steeds met veel plezier. Het 25-jarige 
jubileum heb ik al samen met veel betrokken en 
enthousiaste mensen mogen vieren. In diverse eigen 
projecten, opgezet om de zorg voor kinderen met 
bijnieraandoeningen te verbeteren, kon ik rekenen op de 
onvoorwaardelijke steun van de vereniging. 

Ik hoop nog lang op deze manier met de 
bijniervereniging te kunnen samen werken en kijk uit 
naar nog vele gezamenlijke projecten. Want één ding is 
duidelijk: “Bijnier is voor ons geen bijzaak…”
Van harte gefeliciteerd met dit jubileum mede namens 
het hele kinder-endo team van het Radboudumc.

Hedi Claahsen-van der Grinten
kinder-endocrinoloog Radboudumc

Door kennis bi j  de mensen  
zelf  te vergroten ,  kan er  adequaat 

gehandeld worden

Bijnier  is  voor ons  
geen bi jzaak…

Felicitatie
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Het is zaterdag 9 juni. Langzaam druppelen de 
bezoekers binnen. Op weg naar koffi e en een badge. 
Fijn weer zoveel bekende en ook nieuwe gezichten 
te zien. Vandaag worden deelnemers bijgepraat 
over nieuwe inzichten in de bijnierziekten en over de 
kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen. 

Twee lezingen zijn gepland:
•  dr. Michiel Kerstens (internist-endocrinoloog UMC 

Groningen en bestuurslid BijnierNET)
•  mevrouw Alida Noordzij (bestuurslid BijnierNET en 

ervaringskundige).

De feiten op een rijtje en een weergave van de vragen
De presentatie van Dr. Michiel Kerstens begint goed: “Ik 
ga hier niet de hele middag oreren! Stelt u alsjeblieft alle 
vragen die u heeft, want domme vragen bestaan niet.”

Hij start met een toelichting op het veranderende 
zorglandschap en de ENDO ERN.

Zeldzame aandoeningen
Er wordt gesproken van een zeldzame aandoening 
wanneer minder dan 1 persoon per 2000 personen de 
aandoening heeft. Tussen de 5000 - 8000 zeldzame 
aandoeningen zijn bekend. In Nederland zijn dat in totaal 
1 miljoen mensen. En bij elkaar zijn dat er heel veel.

UMC Groningen is een expertisecentrum
Een beoordelingscommissie heeft een advies 
uitgebracht aan de minister van VWS en op basis 
daarvan zijn expertisecentra aangewezen voor 1 of 5 
jaar. 
Een pakket van eisen ligt eraan ten grondslag.

Internationale samenwerking
Bijnieraandoeningen zijn zeldzaam en daarom is het 
noodzakelijk om internationaal samen te werken 
zodat er gewerkt kan worden met grotere aantallen en 
gezamenlijke onderzoeksbudgetten. 
Op BijnierNET is een pagina met informatie over de 
expertisecentra.

Feochromocytoom 
Jaarlijks worden 80 nieuwe patiënten met een 
feochromocytoom (FEO) gediagnosticeerd en 20 
mensen met paraganglioom. Deze tumor zien we 
steeds vaker. In de westerse wereld neemt het 
beeldvormend onderzoek exponentieel toe. Dit zijn de 
bekende CT-scans. Dit zijn er 1,5 miljoen per jaar in 
Nederland. De bijnieren worden ook afgebeeld en we 
zien daarom vaker bij toeval een feochromocytoom. 

Vraag: “Waarom scannen we niet iedere patiënten 
helemaal als ze toch in een CT scan moeten?”
Helaas dit is geen doelmatig onderzoek en lijkt dan meer 
op bevolkingsonderzoek. Nee, de kosten zijn te hoog. 
Een andere reden is dat het feochromocytoom een 
erfelijke component heeft. Eén op de drie mensen 
erven het van een ouder. De kennis over genetica is 
booming. We kennen steeds meer dan afwijkingen die 
de hormonale tumor met kans op erfelijke DNA mutatie 
analyse worden standaard aangeboden. Het hoeft niet. 
De helft is drager. Deze mensen worden jaarlijks getest. 
Ook dat maakt dat we het feochromocytoom vaker zien. 

Wat is goede zorg voor mensen 
met een bijnieraandoening? Jacqueline Neijenhuis
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Onderzoek ‘PRESCRIPT’ 
Aandacht is voor de gezondheidsrisico’s wanneer 
mensen met een feochromocytoom geopereerd 
moeten worden. Zij hebben kans op een massale 
adrenaline uitstoot met extreme hoge bloeddruk tot 
gevolg. Vroeger was de dood op de operatietafel 
geen uitzondering. Nu worden mensen met een 
schema voorbereid op deze operatie. De essentie is 
dat receptoren worden geblokkeerd. De vraag is welk 
medicijn is beter? Deze vraag staat centraal in dit 
onderzoek.
De resultaten van het PRESCRIPT onderzoek zijn 
dit jaar gepresenteerd. Zowel bij het congres van de 
endocrinologen begin dit jaar, in Barcelona tijdens het 
Europese Congres voor Endocrinologie en ‘wij’ zijn de 
derde groep. De resultaten zijn vers van de pers.
In totaal hebben 134 patiënten meegedaan. 
De onderzoeksresultaten hebben geleid tot aanpassing 
van de beroepsinhoudelijke richtlijn waarbij een 
voorkeur is voor de bètablokker fenoxybenzamine bij de 
operatievoorbereiding.

Een goedaardig feochromocytoom is altijd goed 
behandelbaar. De kwaadaardige is lastiger.

Vraag: “Zeggen de resultaten ook iets over het 
voorkomen van FEO’s bij kinderen?”
Die vraag is heel moeilijk te beantwoorden. Onderzoek 
met kinderen is heel complex. Wettelijk is er  geen 
toestemming tot 12 jaar en bovendien speelt de groei 
een rol. Het is een lastige groep proefpersonen en 
bovendien willen we dit kinderen minder snel aandoen.
Bij kinderen komt zeer zelden een feochromocytoom voor.

Vraag: “Is een kwaadaardige feochromocytoom een 
vorm van bijnierkanker?” 
Nee, het betreft 5 tot 10 mensen per jaar. De aanpak 
van een kwaadaardig feochromocytoom is ook anders 
dan van een bijniercarcinoom.

Vraag: “Hoe is de behandeling na de operatie van een 
feochromocytoom?”
Over het algemeen wordt de bijnier verwijderd. De 
andere bijnier compenseert dat en mensen zijn na de 
operatie nagenoeg klachtenvrij. De operatie slaagt bijna 
altijd.

Vraag: “Is er een verband tussen nieuwe medicatie en 
de herstelperiode?”
Een operatie om een feochromocytoom te verwijderen 
is tegenwoordig een veilige ingreep. Er is geen verschil 
tussen de groepen.

Bijnierchirurgie
Bijnierchirurgie zijn laparoscopische ingrepen. U kent ze 
wel van tv.
De bijnier wordt opgespoord en mensen liggen op de 
operatietafel op hun zij. De bijnieren liggen heel diep in 
de buikholte, eigenlijk achter de buikholte. Het is een 
lange weg naar de bijnieren via de buikholte.
Chirurgen hebben een nieuwe methode ontwikkeld 
en die operatie wordt op de buik uitgevoerd. Hierdoor 
hoeft de chirurg niet door de buikholte heen. De 
hersteltijd is hierdoor korter. Deze nieuwe techniek is de 
voorkeursbehandeling voor deze behandeling.

Bijnierschorsinsuffi ciëntie
Belangrijk is de HPA-as (zie website BijnierNET – 
animaties). Vergelijk het met de thermostaat in het 
woonhuis.

Nobelprijswinnaars 1950 isolatie en identifi catie van 
cortisol. Michiel Kerstens heeft voor bijnierNET over de 
beperkte ontwikkelingen geschreven in de bijnierzorg. 
Sinds 70 jaar is er geen innovatie en tegelijkertijd zijn er 
tekortkomingen in huidige therapie.

Waarom geen doorbraken?
Het belangrijkste argument is dat de huidige behandeling 
redelijk tot goed voldoet. Het betreft een zeldzame 
aandoening; het gaat om een kleine groep mensen. 
Daarom is het belang van de industrie niet groot genoeg. 
Daarbij komt dat de huidige behandeling kosteneffectief is.
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Plenadren
Nieuw op de markt is het medicijn Plenadren. Hierdoor 
hoeven mensen nog maar eenmaal daags een medicijn 
in te nemen. De pil bestaat uit tweede delen: een binnen- 
en een buitenkant met respectievelijk een langzame en 
een snelle afgifte van hydrocortison. Het nadeel is een 
hoge eigen fi nanciële bijdrage voor mensen. Zie voor 
meer informatie medicijnkosten.nl.

Studies zeggen op dit moment nog niet veel over de 
echte verbeteringen van de kwaliteit van leven van 
mensen. Het is een heel duur medicijn. Het nieuwe 
regeerakkoord zou nog wel eens kunnen helpen omdat 
daarin is opgenomen dat mensen max 250 euro/
persoon/jaar kunnen worden belast. Dat zou fi nancieel 
enorm helpen.

Chronocort
Ook een nieuw medicijn dat tweemaal daags 
ingenomen moet worden. In 2021 komt het mogelijk op 
de markt volgens de fabrikant. Dit medicijn lost op in de 
dunne darm. Concreet betekent het dat voor het slapen 
gaan 20 mg wordt ingenomen en vervolgens 10 mg bij 
het opstaan.
Dit medicijn is in ontwikkeling en kan mogelijk een 
uitkomst bieden.

Punt blijft dat bij de gezonde mens elke 60-90 minuten 
pulsjes cortisol worden afgegeven aan de bloedbaan en 
we hebben nog niet echt de manier gevonden om dit na 
te bootsen.

Toekomst: Onderhuidse toediening van hydrocortison
De hydrocortison wordt met een infuus onder de 
huid gebracht. De techniek wordt veelal gebruikt bij 
mensen met diabetes type 1. Het wordt een pomp 

(CSHI) genoemd. Er zit een computertje vast aan 
bijvoorbeeld de broekriem. Hierop kan de bloedsuiker 
worden afgelezen. Mensen met de aandoening PAIS 2 
kunnen er mee bekend zijn omdat bij deze aandoening 
nogal eens diabetes type 1 voorkomt. Het concept met 
een pomp is heel interessant, maar het heeft voor- en 
nadelen.

Een belemmering is dat we geen goede cortisolmaat, 
zeg maar een biologische maat voor de mens hebben, 
zoals bij bloedsuiker. Belemmering zijn verder de hoge 
kosten, die niet worden vergoed. 1,5 en 2 ton voor 
aanvullend onderzoek is nodig.

Wat is het belang van cortisonopbouw in de nacht?
De natuur heeft het zo gemaakt, daarom alleen is het 
al nuttig. Het doorloopt verschillende herstelfasen in 
de slaap. Ook de stofwisseling herstelt. Dit heeft een 
functie, ook al weten we niet precies wat het is. Wanneer 
de stofwisseling is verstoord dan wil je deze goed 
nabootsen.
Er bestaat op dit moment geen hormoontherapie die de 
natuur zo nauwkeurig nabootst.

Vraag: ”Wanneer een patiënt Plenadren gebruikt hoe 
werkt het dan om deze stress op te vangen?”
Stress opvangen bij Plenadren is dezelfde als bij andere 
hydrocortisontabletten. Dus of extra medicatie innemen 
of de noodinjectie plaatsen, conform de stressinstructies. 
Plenadren kan met andere medicijnen gecombineerd 
worden gebruikt.

Zo wordt een proef gedaan met in plaats van 
driemaal naar vijfmaal daagse medicijninname om 
de hoge pieken cortisol te vermijden. Het werkt wel 
en tegelijkertijd neemt de therapietrouw af naarmate 
het aantal innamemomenten toeneemt. Kortom de 
uitvoerbaarheid neemt af. Dus in theorie dachten we 
er beter aan te doen en de praktijk blijkt anders uit te 
pakken!

Bovendien blijkt er een verschil te zijn tussen mensen 
die bij de geboorte een bijnierschorsinsuffi ciëntie 
hebben, zoals AGS of mensen die op latere leeftijd een 
aandoening hebben gekregen. 
Er komen verschillende vragen over het afbouwschema: 
Hoe werkt het en waarom is afbouwen zo moeilijk. 
We weten er nog niet genoeg van. Het principe is een 
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onderhoudsdosering om de eigen bijnier te stimuleren 
5-10 mg per dag aan te houden.

 
Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen
Alida Noordzij vertelt over het ontstaan van de 
Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen en wat er voor 
patiënten en hun naasten in geregeld is.  
De ‘Kwaliteitstandaard Bijnieraandoeningen’ gaat over 
vijf aandoeningen. 
Het proces is gestart met een 0-meting.
Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van individuele 
zorg voor mensen altijd beter kan, al is de basiszorg 
natuurlijk heel goed. Er is gewerkt met vragenlijsten om 
verbeterpunten te inventariseren. Daaruit werd duidelijk 
dat er behoefte was aan een uniforme stressregeling en 
dat is ook het eerste product geworden. 

Implementatie en Zelfmanagement
Vandaag is de aftrap van de implementatie van de 
Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoening. Dit  wordt o.a. 
gedaan met regionale bijeenkomsten in medische 
centra samen met de Bijniervereniging NVACP. Op 9 juni 
2018 bijten we het spits af in het UMC Groningen.

De boodschap is dat de patiënt en de mantelzorger 
ook zelf een taak hebben bij goede zorg. Dit wordt 
zelfmanagement genoemd. Het wil zeggen dat je er 
zelf hard aan werkt om goed of zo goed mogelijk in 
het leven te staan. En dat begint bij voldoende kennis 
over de bijnierziekte. BijnierNET heeft daarom met 
behandelaars, verpleegkundigen en patiënten teksten 
over de bijnieraandoeningen gemaakt.

 De hoge kosten worden niet 
vergoed  

Zorgagenda
Onderdeel van de kwaliteitsstandaard is de zorgagenda. 
Het is bedoeld als hulpmiddel bij de voorbereiding van 
het consult door zowel de patiënt als de zorgverlener. 
Patiënten kunnen tijdens de voorbereiding op elk 
consult in de zorgagenda aangeven aan welk onderdeel 
ze bij het consult in het ziekenhuis extra aandacht 
willen schenken en kunnen dan vragen, die ze tijdens 
het consult willen stellen, al op schrift stellen. Bereid 
dus een consult goed voor. 
Alida put uit eigen ervaringen als ze zegt: “Bedenk ook 

dat de ziekte van invloed is op je geest.”
Het heeft invloed op alle situaties zoals thuis, in relaties, 
op werk, het contact met kinderen.
Ze adviseert: “praat over je aandoening en blijf praten 
met je kinderen. Je hebt de aandoening immers niet 
alleen”. Bekijk bijvoorbeeld ook de mini-docu over 
relaties!
En toen werd het heel stil in de zaal ...

Blog BijnierNET
Iedere donderdag is het blogdag bij BijnierNET.
Er is al veel geschreven om anderen te informeren of 
om samen iets te doen. Als u ook een blog wilt schrijven 
staat de weg open. Van ervaringen valt veel te leren.

Stressinstructies
Nieuwe stressinstructies zijn te vinden op de website. 
De nieuwe standaard is “Iedere patiënt hoort zelf te 
kunnen spuiten!”  
Oefen het met een naaste! Zorg dat je mensen in je 
omgeving hebt, die willen komen om te spuiten bij een 
bijniercrisis. En, maak er een feestje van. Met een goed 
glas wijn. 
De huisarts doet het niet!

 Iedere patiënt hoort  zelf  te 
kunnen spuiten!  

Vraag: “Wat te doen wanneer bij iemand de cortisol 
versneld afbreekt?”
Daarvoor zijn aangepaste stressinstructies ontwikkeld. 
Vraag er naar en overleg daarover goed met de arts.

Medicatie vraag: “Mijn vrouw heeft iedere drie 
maanden een stressmoment als ze naar de apotheek 
gaat. Kan dit niet anders geregeld worden bijv. via 
hetzelfde ziekenhuis of ziekenhuisapothekers van 
expertisecentra?”
Nee, dit gaat niet omdat het om veel medicijnen gaat 
waarvan het patent inmiddels verstreken is. 
Zorg moet dichtbij en alleen verder als het moet. 
Dat geldt ook voor de aflevering van deze medicatie. 
Problemen kunnen gemeld worden bij info@bijniernet.nl.

Ga minimaal twee weken van tevoren naar de apotheek 
voor medicatie. Het gebrek aan kennis bij de apotheek 
en de assistenten is een duidelijke factor waardoor de 
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zorg minder goed uitpakt. Vraag een gesprek met de 
apotheker aan en maak afspraken. Laat deze afspraken 
vastleggen in het elektronisch systeem. Schakel de 
dokter in als er belemmeringen blijven bij de apotheker. 
Het is nog niet gebeurd dat er dan geen verbeteringen 
worden doorgevoerd. 
En vergeet niet: Florinef moet uit de koelkast komen! 
Wat ook verstandig is, is je arts te vragen om de Z-code 
op het recept te zetten.

Alida rond haar presentatie af met een overzicht van de 
voorzorgsmaatregelen: 
•  bedside card en print het in een grote letter, zodat 

iemand het zonder leesbril kan lezen,
• bepaal wat je bespreekt met partner en familie,
• bepaal wat je vertelt op je werk,
•  word een BEP! (de afkorting van Bewust Eigenwijze 

Patiënt).
Discussieer mee!

Laatste vraag: “Wat te doen als er geen instructie 
is gegeven in het ziekenhuis om de noodinjectie te 
gebruiken?”
Vraag er alsnog om. Ziekenhuizen onderschrijven 
de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen en dat 
betekent dat het krijgen van instructie bij goede zorg 
hoort.

Organisator Berd Wallegie bedankt Michiel Kerstens en 
Alida Noordzij voor de presentaties. Ook Foekje wordt 
bedankt voor de ontvangst van de deelnemers van 
vandaag. 
Zij krijgen een ‘lekker’ cadeautje en een cadeaubon.

Ter informatie: 
Data overige bijeenkomsten: 
Deze bijeenkomsten worden nog 4x in het land 
gegeven. Houd de agenda op de website van 
Bijniervereniging NVACP of BijnierNET in de gaten!

Bijnierziekten zijn in Nederland chronische, zeldzame 
ziekten. Dit houdt in dat enkele duizenden Nederlanders 
last kunnen hebben van bijnieraandoeningen zoals 
bijvoorbeeld bijnierschorsinsuffi ciëntie. Vaak duurt het 
te lang voordat de diagnose bijnierschorsinsuffi ciëntie 
wordt gesteld, omdat er onvoldoende kennis is over 
deze diagnostiek bij hulpverleners. Als de diagnose 
is gesteld is er vaak onvoldoende aandacht voor alle 
zorgaspecten door de hulpverleners of de sociale 
geneeskunde (bedrijfsartsen of UWV).

Door deze problemen is de bijnierpatiënt vaak het 
kind van de rekening, men heeft ziekteverzuim, men is 
arbeidsongeschikt en uiteindelijk kan men in een sociale 
armoede komen en krijgt men fi nanciële problemen.

Wat kunnen wij met uw donatie doen?
Een van de taken van de Bijniervereniging is het geven 
van voorlichting aan alle betrokkenen en dat kost veel 
geld. Daarom vragen we nog steeds uw steun, zodat we 

Doneren aan de 
Bijniervereniging NVACP

deze taak voort kunnen zetten. Doneer daarom aan uw 
Bijniervereniging NVACP en vraag uw mantelzorgers, 
vrienden en bekenden, maar ook uw werkgever, om ons 
te steunen, zodat ook u beter kunt functioneren. 
De donaties zijn hard nodig om onze taken uit te voeren. 
Onze vereniging is erkend als goed doel. Elke vorm van 
doneren is welkom: tijd als vrijwilliger, het verzorgen van 
taken als bedrijf, een erfenis maar ook een donatie in 
geld. Neem contact op met het bestuur 
(bestuur@nvacp.nl). U kunt ook kiezen om via onze 
webwinkel te doneren, zie de onderstaande QR-code.
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Ons bereikte het bericht dat op16 juli 2018 is overleden de heer 
Hans Heindijk in de leeftijd van 83 jaar. 

In 1999 werd hij lid van Bijniervereniging NVACP en velen van u kennen hem 
vast van de algemene ledenvergadering. Hij hield de besturen scherp door 
kritisch vragen te stellen over de fi nanciën en bij het tot stand komen van de 
laatste statuten van de vereniging had hij de nodige kritische opmerkingen 
die door iedereen werden onderschreven.

Hans zat als penningmeester in het bestuur van de Stichting Vrienden van de NVACP of zoals het later heette het 
Bijnierfonds. Hij was altijd betrokken bij het aanvragen van subsidies voor onderzoeken en hield goed in de gaten of 
alles wel goed besteed werd. 

Op zijn rouwkaart stond: “een man van waarden en principes, nuchter, eerlijk en oprecht” en dat onderschrijven wij 
maar al te graag.

Wij wensen zijn weduwe, kinderen en klein- en achterkleinkinderen alle sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies.

Marijke Simon,
Penningmeester.

In memoriam

Wat gaat de tijd snel. In mijn herinnering is het nog 
maar kort geleden dat de Bijniervereniging NVACP 
haar 25-jarig jubileum vierde met dat spetterende 
jubileumcongres op 31 mei 2013 in Soestduinen en met 
het uitgeven van de speciale “glossy” vol interessante 
verhalen. En nu dus de viering van het 30-jarig 
bestaan op 15 september 2018 en ook dat belooft een 
gedenkwaardige dag te worden, onder andere door de 
aanwezigheid van minister Bruno Bruins. 

Vanaf haar oprichting in 1988 is de Bijniervereniging 
NVACP altijd zeer actief geweest op het gebied 
van belangenbehartiging, lotgenotencontact en 
informatievoorziening. Heel veel patiënten hebben daar 
enorm veel aan gehad. En de laatste 4 jaar is daar de 
Stichting BijnierNET bijgekomen, waarin patiënten en 
zorgverleners op innovatieve wijze samenwerken om 
de zorg te verbeteren. Naar mijn mening hebben we 
bewezen dat hierbij 1 en 1 echt meer is dan 2! 

Enorm veel waardering heb ik voor al die bestuursleden 
en vrijwilligers die zoveel uren investeren in het belang van 
de bijnierpatiënt. En dat terwijl zij zelf vaak ook te maken 
hebben met de beperkingen die hun ziekte hen oplegt.

Er is in de afgelopen 30 jaar enorme vooruitgang geboekt 
dankzij al uw inspanningen, maar er is ook nog veel te 
doen. Denk maar aan alle perikelen die er zijn met de 
beschikbaarheid van hydrocortison en fludrocortison. 
Mooi onderwerp om met de minister te bespreken op 15 
september!

Ik feliciteer de Bijniervereniging NVACP van harte met 
haar 30-jarig jubileum en ben ervan overtuigd dat de 
Bijniervereniging NVACP ook in de komende tijd van groot 
belang blijft.

Ad Hermus
Voorzitter BijnierNET  

Dertig jaar Bijniervereniging NVACP
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Op 28 maart 2018 stond het volgende bericht op de 
Facebook pagina van het BijnierNET en ontving de 
redactie van Bijniervereniging NVACP het volgende 
bericht: 

N atuurlijk wilden we hier meer van weten en we 
namen meteen contact op met Thom, via zijn 
moeder Sanne, omdat we hem graag wilden 

helpen met zijn onderzoek en de presentatie voor zijn 
‘plusklas’ op school, die daarbij hoorde. 
We bedachten meteen dat we de uitslagen – als Thom 
dat goed zou vinden – moesten plaatsen in de Bijnier 
of de website, zodat ook andere jeugdleden en ouders 
ervan konden leren.
We namen contact op met Thom en wilden natuurlijk ook 
meer over hem leren. Thom wilde graag meewerken en 
heeft onze interview vragen hieronder beantwoord.

Kun je uitleggen waarom je dit onderwerp hebt gekozen? 
Eén keer in de week ga ik op school naar de ‘plusklas’. 
In de ‘plusklas’ moet ik een onderzoek doen en hierbij 
moet ik een presentatie maken. Aan het eind van het 
project moet ik dit presenteren. De komende maanden 
leren we hoe we enquête gegevens kunnen omzetten 
in grafi eken/diagrammen. En hoe je dit zou kunnen 
presenteren. Ik heb voor AGS gekozen, omdat ik zelf 
AGS heb en ik het een uitdaging vond om hier een 
presentatie over te maken. Ook vond ik het interessant 
om te weten hoe andere kinderen met AGS leven/AGS 
beleven.

Hoe vond jouw juf het onderwerp?
Ze vond dat ik een goed onderwerp heb gekozen. 
Maar ik heb het me wel moeilijk gemaakt, want andere 
kinderen deden bijvoorbeeld onderzoek naar hoeveel 
kinderen op school naturel of paprikachips lusten. Maar 
ik vind een uitdaging altijd wel leuk.

Hoe vinden ze het in jouw klas dat je AGS hebt? Doen 
ze gewoon tegen je of snappen ze het soms niet?
De kinderen doen gewoon, eigenlijk is er niks anders. 

Kun je gewoon met alle lessen meedoen, ook gym of 
een repetitie, of gebruik je dan extra medicatie?
Ik kan met alle lessen meedoen, maar bij belangrijke 
toetsen moet ik soms extra medicijnen. Bijvoorbeeld 
bij de CITO entreetoets. Ik vind het dan een beetje 
spannend en daarom heb ik dan een beetje extra nodig. 
Op vrijdag heb ik altijd gym en uit school sport ik ook, 
dan moet ik ook vaak wat extra innemen. 

De enquête van Thom

BijnierNET / Bijniervereniging NVACP
28 maart 

OPROEP AAN JONGEREN (tot 18jr ) MET AGS: 
Wil je Thom helpen met een opdracht voor school?

DIT IS ZIJN VRAAG.
(Ouders van jongeren met AGS: wilt u het verzoek van 

Thom voorleggen aan uw kind?)

Hallo ik ben Thom. Ik ben 10 jaar heb zelf AGS. Ik wil jullie om 
hulp vragen voor mijn onderzoek wat ik voor de 

plusklas op school doe. Ik heb een vragenlijst gemaakt 
voor kinderen tot 18 jaar die ook AGS hebben. Ik heb 

minimaal 10 kinderen nodig die de vragen beantwoorden. 
Willen jullie mij helpen zodat ik mijn opdracht af kan ronden?

Dit zijn de vragen:
1. Hoe oud ben je en hoe is het om te leven met AGS?
2. Op welke tijden moet jij je pillen slikken?
3. Vergeet je je pillen wel eens in te nemen? 
4. Mis je het zouthormoon, het stresshormoon of allebei?
5.  Hoe voel je je als je te weinig medicatie inneemt/of meer 

medicatie nodig hebt?

Alvast heel erg bedankt!
Groetjes van Thom
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Plusklas
Een plusklas is een voorziening om meer- en hoog-
begaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. 
Dit kan een plusklas binnen de eigen school zijn, 
maar er bestaan ook bovenschoolse plusklassen. 
Plusklassen kunnen per jaargroep georganiseerd 
zijn, maar ook klassen doorbrekend. Het aantal uren 
of dagdelen dat leerlingen in een plusklas les krijgen, 
varieert per school. Het onderwijs in de plusklas is 

vaak vakoverstijgend. In de meeste gevallen gaat 
het om verbreding en verdieping.  

Op het moment is het weer lastig om mijn medicijnen 
goed ingesteld te krijgen. Ik heb vaak last van hoofdpijn 
en pijn bij mijn oog. Als ik dat heb, moet ik vaak iets 
extra’s. Ik heb al vanaf dat ik klein ben veel moeite 
met afvallen. Ik moet veel bewegen en sporten om 
op gewicht te blijven. Afvallen gaat moeilijk. Door de 
medicijnen heb ik ook vaak trek. Ik moet heel erg op 
mijn eten letten, want ik kom heel snel aan. Dat vind 
ik niet leuk. Wat ook niet leuk is, is dat wanneer ik bij 
vrienden ben, ik niet veel lekkere dingen kan eten en 
mijn vrienden wel.
Verder kan ik net als alle andere kinderen gewoon lekker 
spelen. Ik heb wel een belhorloge, zodat wanneer ik me 
niet lekker voel, mijn ouders een berichtje kan sturen of 
een SOS signaal kan sturen. 

Misschien wil je zelf nog wel meer vertellen? 
Dan maken we er een mooi artikel van met hulp van jouw 
moeder, die misschien ook nog een stukje wil vertellen? 
En als je er helemaal geen zin in hebt, vinden we dat 
natuurlijk ook goed. Dat moet jij beslissen.
Mijn onderzoek is nog niet klaar, maar ik wil iedereen 
bedanken die op de enquête heeft gereageerd. Dankzij 
jullie kan ik mijn opdracht afmaken.

Groetjes van Thom

5 jaar 8 jaar 10 jaar 14 jaar 17 jaar 18 jaar

4

3

2

1

Leeftijd van de kinderen die gereageerd hebben

Rectificatie
In Bijnier52 stond het artikel ‘Mijn verhaal … Positie-
ve effecten van leefstijl-aanpassingen’ op pagina 17 
en 18. Helaas hebben we vergeten de naam van de 
auteur hierbij te vermelden.
Wij danken Linda Schrurs voor haar interessante 
bijdrage aan Bijnier52.

de Redactie

Wil je de presentatie van Thom bekijken? 
Inmiddels heeft Thom zijn presentatie aan de 
‘plusklas’ gegeven. Wil je zijn presentatie, die hij 
zelf maakte bekijken? Kijk dan op de website van 
de Bijniervereniging NVACP:  
www.bijniervereniging-nvacp.nl / Bijnier magazine. 



Bijnier52
 Mijn verhaal: Addison crisis
 Aanbevelingen uit Zorg medicijngebruik dichtbij mensen
 DSD together – een bijzonder netwerk
 Mijn verhaal: help! Ik ben vrijwilliger!!
 WAPO summit
 Mijn verhaal: Positieve effecten van leefstijl-aanpassingen
 Mijn verhaal: uit België
 Mag ik medicijnen kopen op internet?
 Mijn verhaal: ziek en alleenstaande mama van twee
 Verzekeren, medicijnen, eigen risico en bijbetalen
 ECE2018 in Barcelona

Bijnier51
 Annemiek fi etst 550 kilometer in Malawi voor Cycle for Plan
 Is DSD een ziekte?
  Verslag wereldcongres feochromocytoom & paraganglioom
 Jaarverslag Bijniervereniging NVACP
 Mijn verhaal: Trouwen op de bodem van de waddenzee
 Waarom cortisol ons dik kan maken
 Mijn verhaal: Santo Domingo

Bijnier50 
 Syndroom van Cushing: meer dan alleen een dikke buik
 Zwangerschap bij een bijnieraandoening
 Mijn verhaal: Mijn zwangerschap (Cushing)
 Mijn verhaal: Cushing
  Verslag van een cursusdag voor endocrinologie 

verpleegkundigen
 Bijwerking van uw medicatie? Melden!
 Ervaring: Wandelen op hoogte en fi etsvakantie
 Afscheid Muriël
 Verslag Cortisol- informatieochtend AMC
 Ervaring: “Ik zal ze even een poepie laten ruiken”
 De complexe aanpak van overgewicht
 Vrijwilligersdag Bijniervereniging NVACP
 Afsprakenlijst / Actielijst Addison crisis

Bijnier49
 Toespraak afscheid Pierre
 Afscheidsreceptie Pierre Zelissen
 150 Behandeling van de ziekte van Adisson
 Bijnierschorsinsuffi ciëntie, een alledaagse zeldzaamheid
 Hoe zou het gegaan zijn als ik in het buitenland geboren was
  De invloed van een bijnieraandoening op uw leven en 

omgeving
 Addison hulphond van Kibō
 Bibliotheek van mini-docu’s wordt uitgebreid
 NVACP jongerendag in Toverland
 AMC/VUMc International Summerschool
 Offi ce 365 en the cloud
 Even voorstellen: Stichting MEO

Bijnier48 
 Onze Margot in de Margriet
 Radboudumc organiseert opnieuw groepsbijeenkomsten
 Op reis en dan?
  Richtlijn inname hydrocortison ter voorkoming van een 

Addisoncrisis
 SOS-armband
 WAPO summit 2017
 Ons verhaal … 16 jaar geleden
 Jongeren Zeiluitje april 2017
 Bijnierapp 
 I had a dream
 Werken in de cloud

Korte inhoudsbeschrijving van de diverse uitgaves van de Bijnier

Bijnier47
 Jaarverslag 2016 Bijniervereniging NVACP
 Mijn verhaal: O ja, ik heb ook nog een beperking
 Mijn verhaal: Ik krijg energie van sporten
 Mijn verhaal: Een bronzen medaille op het WK in China
 Mijn verhaal: Sportief
 Mijn verhaal: Mijn doel: een marathon lopen
 Mijn verhaal: De weg naar mijn sportieve prestaties!
 Nieuwe medisch adviseur: dr. Richard Feelders
 4 voor US$ 1,41
 European Reference Network (ERN)
 Psychiatrische klachten door te veel of te weinig cortisol?
 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
 DSD/Life onderzoek gepresenteerd

Bijnier46
 Bij de loodgieter thuis (hond met Cushing)
  De ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard 

Bijnieraandoeningen
 Ervaring: Met Addison op vakantie naar Tadzjikistan
 Mijn verhaal: Cushing
 Arbeidsongeschiktheid
 Expertise in kaart
 Uitkomsten enquête Mantelzorg
 Lotgenotenbijeenkomst Ottersum
 Switch van Thyrax naar ander levothyroxine preparaat
 Verslag eerste uitje Jongeren WhatsApp groep

Bijnier45
 Bijeenkomst transitie van kinder- naar volwassenenpoli
 Bijeenkomst syndroom van Conn
  Ervaring: ‘Ik was mijn lichaam kwijt, maar vond mijn ware zelf’ 

(Cushing)
 Jongerendag NVACP
  Oratie Onno Meijer: stresshormonen afstemmen op de 

behoefte
 Nieuwe ledenbijeenkomst
 NVACP medisch congres

Bijnier44
 Hielprikscreening op AGS
 BijnierNET: hydrocortison tabletten versus capsules
 Even voorstellen: 4 nieuwe bestuursleden
 Bijeenkomst AGS Volwassenen
 Zeilen AGS & Jongeren
 Ervaringen re-integratietherapie Ciran
 Medisch congres Bijniervereniging NVACP
 Ervaring: Zijn jullie bekend met de ziekte van Addison?
 Geneesmiddelentekorten
 WAPO eerste bijeenkomst

Bijnier43
 Werkgroep AGS & Jongeren
 BijnierNET blog: Hoed u voor hormoonmaffi a
  Landelijke consensus richtlijn glucocorticoïddosering tijdens 

stress
  Column: hydrocortison in een warme zomer
 Slaapapneu
 Glucocorticoïden en ontstekingen
 Telefoonteam: Alma Ficchì

Mocht u een artikel missen of wilt u een artikel opvragen, neem dan 
contact op met de redactie: redactie@nvacp.nl.
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Contactpersonen en adressen

Bijniervereniging NVACP
Postbus 174 – 3860 AD Nijkerk
bestuur@nvacp.nl
Rabobank: NL66 RABO 0119535750 | BIC RABONL2U

Telefoonteam: 0800 6822765 (24/7 bereikbaar)

Bestuur
Bas van den Berg bas.van.den.berg@nvacp.nl
voorzitter
Marijke Simon penningmeester@nvacp.nl
penningmeester 
vrijwilligerscoördinator
Karin v.d. Heuvel karin.van.den.heuvel-smits@nvacp.nl
penningmeester2
Thon Westerbeke thon.westerbeke@nvacp.nl
algemene zaken
Hay Janssen hay.janssen@nvacp.nl
website

bestuursondersteuning bureau@nvacp.nl
facturen facturen@nvacp.nl

Ereleden Bijniervereniging NVACP
mw. Sera de Groot
dhr. Johan Beun
mw. Alida Noordzij 
 
Medisch & Farmaceutisch Adviseurs
Prof. Dr. A.M. Pereira Arias   LUMC
Mw. Dr. H.L. Claahsen-van der Grinten Radboudumc
Emeritus Dr. J.W.M. Lenders Radboudumc
Dr. R.A. Feelders Erasmus MC
Drs. J.J. Out Apotheker

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Bijniervereniging NVACP kost – bij 
automatische incasso – per jaar €35. Kiest u voor jaarlijkse 
overschrijving dan zijn de kosten i.v.m. administratiekosten 
€37,50. Per 1 januari 2019 worden deze tarieven met €2,50 
verhoogd.
Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden lidmaatschap 
van een patiëntenvereniging deels of geheel. Dit kunt u bij uw 
individuele zorgverzekeraar navragen.
Met uw lidmaatschap ontvangt u: 
- toegang tot het besloten deel van de website;
- vier keer per jaar het ‘Bijnier magazine’ voor leden; 
-  uitnodigingen voor lotgenotenbijeenkomsten voor jeugd of 

volwassenen;
-  uitnodiging voor het Medisch Congres en Algemene Leden-

vergadering.

Bijnieraandoeningen Lotgenotencontact 

AdrenoGenitaal Syndroom (AGS)
volwassenen: 
Diana van Dongen 06 41196766 (tussen 9.00-20.00)
Wim Niesing 0229 64178 

Bijnierschorsinsufficiëntie / Addison
Berd Wallegie 0511 453794 (na 19:00 of weekend)
Foekje Postma 0227 663280

Cushing
Jolie Suurmond 06 25022229
Carola Wallet 06 54722777

Feochromocytoom
vacature

Primair HyperAldosteronisme (PHA)
Margot Ekhart 06 23825751 (tussen 12.00 – 22.00)

Jeugd
Bas van den Berg  06 20544919
Eva Keblusek 06 22545556
 
Bijnier magazine
redactie@nvacp.nl
Muriël Marks  
Pauline van Zutphen
Helma Haggenburg
Wendy van den Broek

Documentatie
Erica Westerbeke  documentatie@nvacp.nl

Website
Berd Wallegie berd.wallegie@nvacp.nl
Judith Meidam  

Overzicht Bijniervereniging NVACP op social media
  www.bijniervereniging-nvacp.nl
  www.bijniernet.nl
  @nvacp_Bijnier
  Bijniervereniging NVACP
    http://youtube.com/user/bijnierziekten
  www.addisoncrisis.info
  www.wapo.org
  bijnier app

Een losse Bijnier bestellen? 
Dit kan via de webwinkel ad €8,95 incl. verzending!
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