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Drukkerij Modern bv, Bennekom

De Stichting Restless Legs spant zich in te
waarborgen dat de verstrekte informatie
en het aanbod van relevante informatie
waarnaar wordt verwezen volledig en juist
is. De Stichting Restless Legs aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor schade
als gevolg van de inhoud van dit blad.
De Stichting Restless Legs adviseert
nadrukkelijk dat gebruik van medicijnen
hier genoemd altijd dient te geschieden in
overleg met de (huis)arts.
De Stichting Restless Legs aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor enige
schade aan de gezondheid ontstaan door
het gebruik van genoemde medicijnen.

Jaarlijkse bijeenkomst European RLS Study Group, München, december 2018

toepassing van alternatieve behandelingswijzen

Redactioneel
2019 wordt een interessant jaar voor de Stichting Restless Legs. Zoals al in eerdere
nummers gemeld, bestaan we dit jaar 20 jaar en willen we dat met u, onze trouwe
donateurs, vieren. Dat gaat op 28 september gebeuren, zie verderop in dit nummer.
Teneinde ook de medische wereld daarbij te betrekken, hebben wij speciaal voor die
groep een symposium georganiseerd dat op 19 oktober zal plaatsvinden. De meest
gerenommeerde RLS specialisten uit Nederland hebben wij bereid gevonden daar een
lezing over de prangende onderwerpen in de RLS diagnose en behandeling te komen
geven. Dat wilt u natuurlijk ook weten. Daarom wordt op de ledendag op 28 september ook
aandacht aan deze onderwerpen gegeven en zal een bekend RLS specialist u informeren
over de laatste zaken onze ziekte aangaande. De dag op 19 oktober is voor medici.
Dit jaar zal er veel aandacht zijn voor de hersenen in zijn algemeen, op allerlei gebied.
De Stichting Restless Legs haakt daarop in, met een aantal acties waarbij we ook u,
waar mogelijk, willen gaan betrekken. Dat is al begonnen op 11 maart jl., toen het
wereld-hersenweek was. Een flink aantal activiteiten rond RLS is gepland, en ook
daarover leest u in dit nummer.
Het is pas april, maar toch moeten wij u reeds melden dat Pete rReijngoud ons aan het
eind van dit jaar dan definitief zal verlaten als voorzitter. Hij wil wel nog betrokken
blijven bij onze activiteiten, maar de voorzittershamer wil hij nu definitief overdragen.
Wij zijn inmiddels in gesprek met mogelijke kandidaten. U hoort hier later over.
Andere zaken vinden voortgang. We organiseren weer de bekende bijeenkomsten,
de eerste is Zwolle is al weer achter de rug, en Dordrecht komt er aan op 20 april.
Zie achterzijde van dit nummer. We zijn bezig internationaal RLS op de kaart te
krijgen, via allerlei kanalen. Het is een langzame, belangrijke, uiteindelijk hopelijk
nuttige reis die ook voor ons in Nederland iets zal betekenen. Er komt een aantal
artikelen over RLS uit in de wetenschappelijke pers die wellicht weer tot meer aandacht voor onze ziekte zal leiden. De uitkomsten van het grote EARLS onderzoek
worden binnenkort bekend gemaakt. En zo voort. Er zal meer op stapel gezet worden,
en daarover hopen wij u in de volgende nummers van dit blad te informeren.
Joke Jaarsma
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28 september 2019

Zet dit nu definitief in uw agenda! De feestelijkheden gaan plaats vinden in De
Eenhoorn in Amersfoort (dat ligt tegenover het station). Naast het contact met uw
mede-donateurs zullen wij een overzicht van RLS anno 2019 presenteren, gedaan
door één van Nederlands beste RLS specialisten, en hebben we verder ook nog
het één en ander voor u in petto. Het zal een informatieve, feestelijke, sociale,
en vrolijke middag worden.
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In Eintsje Om!!!!!
RLS te praten. De Duitse RLS vereniging is inmiddels ook
bezig met na te denken wat zij in Noord Duitsland kunnen
organiseren. Enfin, u gaat in de volgende Nachtwacht hier
nog meer over lezen.
Hier is de route:

Lucy Hoekstra
Door Joke Jaarsma
Op 20 november jl ontmoette ik Lucy, ze was deelneemster
aan een bijeenkomst voor jonge patiënten met een neurologische ziekte. En zij heeft RLS. Tijdens de workshop werd aan
deelnemers uit heel Europa die de leeftijd tussen de 18 en 35
hadden, gevraagd om in 2019 te helpen hersenziektes op de
kaart te zetten. En dat heeft Lucy ook opgepakt. Zij heeft als
eerste een filmpje gemaakt over haar ziekte en dat op diverse
social media gepost.
Lucy gaat later dit jaar een wandeltocht voor RLS maken. Zij
gaat maar liefst 573 kilometer lopen om daarmee aandacht
voor RLS te vragen. Dit is haar route:
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Datum Etappe Vertrek
28-aug
1 Hurdegaryp
29-aug
2 Gerkesklooster
30-aug
3 Groningen
31-aug
4 Noordbroek
1-sep
5 Bad Nieuweschans
2-sep		Rustdag
3-sep
6 Leer
4-sep
7 Uplengen
5-sep
8 Backhorn
6-sep
9 Reitland
7-sep
10 Bremerhaven
8-sep		Rustdag
9-sep
11 Bad Bederkesa
10-sep
12 Samtg. Hemmoc
11-sep
13 Glückstadt
12-sep
14 Brunsbüttel
13-sep
15 Meldorf
14-sep		Rustdag
15-sep
16 Rehm-Flede-Bargen
16-sep
17 Husum
17-sep
18 Langenhorn
18-sep
19 Süderlügum
19-sep		Rustdag
20-sep
20 Løgumkloster
21-sep
21 Arnum
22-sep
22 Lintrup
23-sep
23 Agerbaek
			

Aankomst
Gerkesklooster
Groningen
Noordbroek
Bad Nieuweschans
Leer

Afstand (km)
21
27
23
28
25

Uplengen
Backhorn
Reitland
Bremerhaven
Bad Bederkesa

22
23
25
25
24

Samtgerneinde Hemmoor
Glückstadt
Brunsbüttel
Meldorf
Rehm-Flede-Bargen

25
27
27
24
26

Husum
Langenhorn
Süderlügum
Løgumkloster

27
25
25
28

Arnum
Lintrup
Agerbaek
Krusbjerg
Totaal

23
22
28
23
573

•	U zou een stuk mee kunnen lopen in Friesland, Groningen
of Noord Duitsland.
•	U zou een donatie kunnen doen zodat Lucy af en toe in een
hotel kan slapen.
•	U kunt natuurlijk haar facebook pagina en Instagram
pagina “liken”.
•	Als u contacten bij een krant of regionaal radio of
TV station hebt, laat het ons weten

Op de facebook pagina van Lucy (www.facebook.com/
ineintsjeom/), kunt u haar gaan volgen. EN liken! Ze gaat
op 28 augustus van start vanuit haar woonplaats Hurdegaryp
(ja, ze is Friezin, mijn favoriete provincie) en wil dan op
23 september aankomen, op Internationale RLS dag!!, in de
plaats waar een zus van haar woont. Wij gaan haar volgen,
haar steunen, af en toe meelopen, en proberen publiciteit te
krijgen voor dit geweldige initiatief. Wilt u haar ook steunen?
Lucy zal het leuk vinden als iemand af en toe meeloopt. Ook
niet RLS kenners zijn welkom dat te doen om met haar over

573 kilometer lopen voor RLS. Zegt dit voort of loop mee, of
doe wat dan ook!!! Verzin iets leuks! Breng Lucy een lekker
broodje tijdens haar tocht, en zo voort.
Wilt u iets bijdragen om de wandeltocht van Lucy wat
aangenamer te maken zodat ze bijvoorbeeld af en toe
in een hotelletje kan slapen, of lekker kan gaan eten?
U kunt een bijdrage storten op onze bankrekening
nr NL53ABNA0538837128. Vermeldt dan “Bijdrage
voettocht RLS”. Dank u wel!!
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Internationaal en #BrainLIfeGoals
OOK RLS!

Kijkt u wel eens op social media? Dan kent u wellicht de
campagne #LifeGoals, die daar rond gaat. Mensen zetten er
hun soms frivole wensen op van dingen die zij in het leven
willen doen. Bijvoorbeeld de Kilimanjaro beklimmen, of eten
met George Clooney, of zingen met Andrea Bocelli. De LifeGoals
van mensen met een hersenziekte zijn heel anders. Om meer
aandacht te vragen voor de impact die hersenziektes hebben op
ons leven, en te benadrukken dat iemand met een hersenziekte
andere dingen najaagt, is nu de campagne #BrainLifeGoals
gestart, waarin u via een foto, een video, een bericht, aandacht
kan vragen voor uw ziekte en die posten op social media.
Kijkt u eens naar deze jonge vrouwen:

Op 7-8 maart j.l. waren in Brussel zo’n 60 patiënten-vertegenwoordigers aanwezig op een EFNA workshop over beleid in de
gezondheidszorg, op EU en nationaal niveau, en daar bespraken
zij hoe wij patiënten dat kunnen beïnvloeden door onze aanwezigheid/acties. Er waren mensen uit maar liefst 19 landen
aanwezig, die 15 verschillende ziektebeelden vertegenwoordigden. RLS was ook ruim aanwezig: Waltraud Duven, Katharina
Glanz, Lucy Hoekstra en Joke Jaarsma waren er namens
respectievelijk Oostenrijk, Duitsland, en Nederland (2x). Ook
zij lieten zich fotograferen met de #BrainLifeGoals:

Vlnr: Katharina, Joke, Lucy en Waltraud.

Lucy
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Ieder van hun heeft een neurologische ziekte. En zij vragen
aandacht voor hun specifieke wens in het leven:
•	Meer productief zijn zonder te hoeven rusten
•	Zo onafhankelijk mogelijk zijn
•	Een gezin stichten
•	Genoeg energie hebben om met vrienden uit te gaan
Enzovoort.

Katharina

Joke
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Ik kan voor RLS ook wel een paar #BrainLifeGoals bedenken.
Wat vindt u van (zo maar een paar voorbeelden):
•	Een dokter vinden die mij begrijpt
•	Een dokter vinden die met me meedenkt
•	Een genezing voor RLS vinden
•	Meer dan een paar uur kunnen slapen
•	De wereld laten weten hoe erg RLS kan zijn
De lijst kan vrij lang worden….. Toch?
Doet u mee??? Wij vinden het ook heel fijn als u een foto
post met op een A4-tje uw doel of wens als RLS patiënt,
of bijvoorbeeld eens in een filmpje wilt vertellen hoe u RLS
beleeft, wat het voor u betekent in uw dagelijks leven, met
uw partner, uw kinderen, op reis, en ga zo maar door.

Congres Lissabon
Op 20 februari jl vond in Lissabon een congres plaats over de
kosten van de gezondheidszorg in Europa. Wij presenteerden
daar de studie over RLS in het kader van de Value of Treatment (VOT) Studie waarover wij eerder al uitgebreid berichtten. Zo’n 600 mensen, waaronder diverse leden van de Portugese regering, waren aanwezig. Er was veel belangstelling
voor de uitkomsten van de studie. Dus nieuwe aandacht voor
RLS.

Vaaf 11 maart is de actie op social media. Patiënten worden
uitgenodigd aan de campagne deel te nemen door hun foto
te delen op #BrainLifeGoals met een A4 waarop uw wens
voor het leven met RLS staat. Alle boodschappen worden
via social media en op de website van de campagne gedeeld
(http://www.efna.net/brainlifegoals). U kunt ze ook naar onze
Facebook pagina sturen (stichting restless legs). Of op uw
eigen Instagram/Facebook/LlinkedIn pagina’s enzovoort.
Doe allen mee en maak dit een campagne die ook aandacht
voor onze ziekte gaat vragen en deze kan verbeteren!
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Artikel RLS in de wetenschappelijke pers
Het uitgebreide artikel over de VOT studie is eindelijk klaar
en wordt ingediend bij de European Journal of Neurology.
Hierin staan een aantal belangrijke uitkomsten. Zoals u
zich zult herinneren gaat de studie over de kosten van (te)
late diagnose, weinig of geen effect bestaande medicijnen
en augmentatie. Wij geven hier de gemiddelde en zeer
voorzichtige schattingen voor besparingen per patiënt
per jaar gebaseerd op de uitkomsten van de studie, in het
scenario wanneer de bestaande situatie van behandelen
wordt vergeleken met de optimale situatie:
1.	Reactie op behandeling (weinig, of afwezig): besparing
per patiënt per jaar € 709,-

2.	Augmentatie (geen diagnose, verkeerde behandeling):
besparing per patiënt per jaar € 900,3.	Late/verkeerde/geen diagnose: Besparing per patiënt
per jaar € 101
Conclusie: per patiënt per jaar kan op de gezondheidszorg
een bedrag van € 1710 bespaard worden. Als we uitgaan
van een prevalentie van RLS van 2.7% (dat wil zeggen alle
RLS patiënten die in verband met de ernst van de RLS
behandeling nodig hebben, milde RLS is hier uitgesloten),
dan betekent dat voor onze gezondheidszorg een besparing
van vele miljoenen per jaar. Voor één ziekte! Wie praat er
met de minister?
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Periodieke beenbewegingen
PLMAI	periodic limb movement arousal index – het aantal
PLMS met een wekprikkel (PLMA-A) per geslapen uur.
PLMD	periodic limb movement disorder – een medische
aandoening waarbij de slaapkwaliteit is aangetast
door de herhaalde periodieke beenbewegingen tijdens
de slaap, waardoor klachten zoals een niet-verfris
sende slaap, moeheid of slaperigheid overdag optreden.
Andere mogelijke oorzaken van een niet-verfrissende
slaap moeten dan uitgesloten zijn.

PLM	
periodic limb movement(s) – periodieke beenbeweging.
De patiënt maakt met enige regelmaat redelijk stereo
tiepe beenbewegingen die worden gekenmerkt door
het optrekken van de grote teen of de enkel, soms ook
door het buigen van de heup of de knie, tijdens zowel
waak als slaap. Deze onwillekeurige bewegingen
kunnen ook in de armen voorkomen.
PLMS	periodic limb movement(s) in sleep – periodiek
herhaalde beenbewegingen tijdens de slaap.
PLMW	periodic limb movement(s) during wakefulness – de
periodieke beenbewegingen treden op als de patiënt
wakker is.
PLMS+A	periodic limb movement (s) in sleep with arousals –
periodieke beenbewegingen tijdens de slaap gaan
gepaard met een wekprikkel en kunnen de patiënt
van de diepe in de lichte slaap brengen.
PLMI	periodic limb movement index – het aantal been
bewegingen per geslapen uur.

Het merendeel van de RLS-patiënten (80%!) heeft ook last van
de zogenoemde ‘periodieke onwillekeurige beenbewegingen’:
dit zijn spontane aanspanningen van de beenspieren, die
kunnen leiden tot zowel een minimale beweging in de benen
als schokkende en schoppende bewegingen tijdens de slaap
(periodic limb movements in sleep, PLMS). Ze kunnen ook
optreden als iemand zit of ligt en niet slaapt (periodic limb
movements during wakefulness, PLMW). Omdat ze vooral
tijdens de slaap optreden, en sommige RLS-patiënten er niet
onmiddellijk wakker van worden, kan dit voor de bedgenoot
letterlijk pijnlijk zijn als het been van de RLS-patiënt hem
of haar raakt.
Pijn is een veel voorkomende klacht bij RLS. Mensen gebruiken
echter niet vaak het woord ‘pijn’ om hun klachten te omschrijven,
maar noemen de klachten bijvoorbeeld eerder irritant of
pijnlijk. Mensen met de ernstige vorm van RLS klagen wel
vaak over pijn.

Periodieke beenbewegingen overdag en
tijdens de slaap
PLM (periodic limb movements) staat voor de onwillekeurige,
oncontroleerbare en zich herhalende schok- en schopbewegingen die meestal ’s nachts tijdens de lichte slaap optreden
(PLMS – PLM in sleep), maar ook overdag kunnen voorkomen
(PLMW – PLM during wakefulness). Uit onderzoek blijkt dat
80% van de RLS-patiënten last heeft van deze bewegingen.

Aftrekbaarheid lidmaatschap Stichting RLS
We hoorden van verschillende kanten dat zorgverzekeraars
aanvullende eisen stellen aan patiëntenverenigingen waarvan
de leden hun contributie bij de zorgverzekering willen declareren. Sommige zorgverzekeraars vragen een bewijs dat de
betreffende patiëntenvereniging aangesloten is bij Ieder(in).
Andere zorgverzekeraars willen dat de patiëntenvereniging

het lidmaatschap van Ieder(in) zichtbaar maakt op hun website. De Stichting Restless Legs is inderdaad van Ieder(in). U
kunt dit melden in uw contacten met de zorgverzekeraar. Dit
is ook vermeld op onze website. Laat het ons weten als uw
zorgverzekeraar aanvullende eisen stelt. Wij melden dat dan
zodat er nar een oplossing kan worden gezocht.
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De periodieke beenbeweging kan een typisch patroon hebben:
de grote teen wordt opgetrokken, de voet volgt, en soms ook
een buiging in de knie en de heup. Het aanspanningspatroon
van de verschillende spiergroepen in het been kan echter ook
willekeuriger verlopen. De bewegingen die specifiek worden
gemeten aan de scheenbeenspier (musculus tibialis anterior),
duren ongeveer 0,5-10 seconden en treden elke 20-40 seconden
op, soms vaker, soms minder vaak (5-90 seconden). De bewegingen kunnen in één of in beide benen voorkomen, tegelijk
of afwisselend.
PLM treedt net als RLS op met een bepaald dagritme: toename
’s avonds en ’s nachts en afname ’s morgens. De bewegingen
treden vooral op als de patiënt in de lichte slaap is, meestal
in de eerste helft van de nacht. PLM-patiënten zijn zich hier
vaak niet van bewust en kunnen zich niets voorstellen bij de
klachten van hun bedpartner, de persoon die vaak de meeste
last heeft van de PLM. Voor de patiënten zelf is het raadzaam
om een slaaponderzoek te laten doen, waarbij via een zogenoemd ‘oppervlakte-elektromyogram’ (emg, registratie van
de spieractiviteit) op beide scheenbeenspieren en een elektroencefalogram (eeg, registratie van de hersenactiviteit) de
ernst van de PLMS kan worden gemeten, en of die tot een
wekprikkel leidt.
PLM komt het meest voor als iemand slaapt, maar ook als
iemand ’s avonds rustig zit of in slaap probeert te komen.
Dan wordt dit ‘PLMW’ (PLM gedurende waak) genoemd.
PLMS kan men dus onderscheiden in verstorend voor de
bedpartner en verstorend voor de PLM-patiënt.
Men onderscheidt verschillende soorten periodieke been
bewegingen (zie tabel 2.1).
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PLMS zijn niet specifiek voor RLS-patiënten. Ze kunnen ook
optreden in de nacht zonder dat de patiënten klagen over
de bewegingsdrang en onaangename sensaties overdag die
zo kenmerkend zijn voor RLS-patiënten. Deze PLMS kunnen
optreden bij gezonde oudere patiënten zonder dat ze invloed
hebben op de kwaliteit van de slaap. De PLMS kunnen ook
optreden bij andere slaapstoornissen, zoals narcolepsie en
het slaapapneusyndroom.
De diagnose PLMD (periodic limb movement disorder) kan
worden gesteld als:
•	de PLMS vaak voorkomen;
•	de PLMS, bij metingen in een slaapkliniek, een duidelijk
negatief gevolg blijken te hebben op de slaapkwaliteit;
•	mensen klagen over moeheid en slaperigheid overdag
zonder dat een andere verklaring wordt gevonden.
Mensen met PLMD hebben behalve de PLMS geen andere
klachten die passen bij RLS. In feite zijn het dus twee verschillende aandoeningen, maar er zijn wel overeenkomsten.
Behalve dat PLM zo vaak in combinatie met RLS voorkomt
(80%), wordt ook gedacht dat het wordt veroorzaakt door
hetzelfde mechanisme.

De therapieën voor RLS zijn ook heel goed bruikbaar voor PLMD.
De afkorting PLMD wordt gebruikt als de gevolgen overdag zo
ingrijpend zijn dat een slaap-waakstoornis ontstaat. In dit geval
kunnen slaapspecialisten besluiten dat een behandeling vereist
is bij PLMD, maar over het algemeen is dit een nog enigszins
controversiële zaak. Er zou niet voldoende bewijs zijn dat de
periodieke beenbewegingen – hoe vaak ze ook voorkomen – een
echte ziekte zijn. Wel zijn slaapspecialisten het erover eens dat
als PLMS de slaap niet verstoren ook geen therapie nodig is.
Iedereen trekt of schopt weleens met de benen; om van PLMD
te kunnen spreken, moeten de bewegingen meer dan vijf keer
per uur (kinderen) of vijftien keer per uur (volwassenen) voor
komen. Ook moet er sprake zijn van vermoeidheid en slaperigheid
overdag. Ook kan iemand die een slaaponderzoek ondergaat
aantoonbaar PLMS hebben, terwijl hij/zij dat zelf nooit heeft
gemerkt. Er zijn dan wel klachten van moeheid of slaperigheid
overdag, zonder dat er een andere verklaring voor is. De meest
extreme voorbeelden zijn die van de bedpartner die hard geschopt wordt, of van de PLMD-patiënt die een teen hard stoot.
PLMS is iets heel anders dan de onverwachte schokken die
veel mensen ervaren kort voordat zij in slaap vallen. Dat zijn
spiertrekkingen tijdens de overgang van waken naar slapen.
Dit wordt vaak omschreven als ‘elektrische schokken’ of ‘een
gevoel naar beneden te vallen’. Deze symptomen worden
vaak verward met de schokkende bewegingen van PLMS. Het
verschil is dat de PLMS meerdere keren per nacht optreden.
Er is nog altijd een discussie over het verband tussen PLMS
en hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en hersenbloedingen.
De exacte oorzaak is niet vastgesteld.
Dokter tegen patiënt: “denkt u nu niet dat één Google search
opweegt tegen zes jaar medische studie…
Patiënt tegen dokter: Denkt u nu niet dat één college over
RLS opweegt tegen mijn 20 jaar ermee moeten leven…
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Jaarlijkse bijeenkomst European RLS
Study Group, München, december 2018
• RLS komt in 40-60% van de gevallen binnen familie voor
•	Bij tweelingen ziet men dat het veel bij beide kinderen
voorkomt
•	Erfelijke RLS begint over het algemeen eerder in het leven
(op jongere leeftijd)

DIAGNOSE

Ook in 2018 kwamen de RLS specialisten vanuit heel Europa, en
ook enkele Amerikanen, weer bijeen om hun onderzoek van
het jaar 2018 met elkaar te delen en te bediscussiëren. Vanuit
patiënten-alliantie EARLS waren er dit jaar patiënten-vertegenwoordigers aanwezig uit Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Zweden
en Nederland. Dit was onder meer omdat voor het eerst dit jaar
een speciale dag gericht op niet-RLS specialisten (en dus ook
huisartsen) werd georganiseerd. Om het belang daarvan te
benadrukken had de Europese Patiënten-alliantie zich achter
dit initiatief geschaard. Hetgeen aanleiding gaf tot gesprekken
over wat er in de diverse patiëntenorganisaties in Europa speelt
en – uiteraard – wat de wetenschap dit jaar te melden heeft.
Hieronder een beknopt overzicht:

ERFELIJKHEID

•	Bij het stellen van de diagnose RLS moet altijd rekening
gehouden worden met z.g. mimics (iets dat op RLS kan
lijken)
•	Bij de meeste patiënten kan de diagnose gedaan worden
op basis van het bespreken van de diagnostische criteria.
Bij moeilijke patiënten is nader testen nodig. Dit is in het
bijzonder nodig om erger worden van de ziekte of augmentatie te beoordelen.
•	Serum ferritine moet altijd worden gemeten
•	Het meten van ijzer in de hersenen wordt op termijn
mogelijk (nog niet)
•	Metingen van Serum creatinine, glucose, bloedwaarden,
ferritine, foliumzuur, Vit B1, B12 en D zijn van belang

RELATIE TUSSEN RLS EN DE ZIEKTE VAN
PARKINSON?
Op grond van een aantal factoren kan worden gesteld dat er
geen relatie tussen beide ziektes is:
•	Wel:
– IJzer-stofwisseling in beide gevallen verstoord,
– Dopamine werkt bij beide ziektes,
•	Niet:
– RLS is erfelijk in veel gevallen, Parkinson niet
– Bij RLS komt augmentatie voor, bij Parkinson niet
–	Bij Parkinson komt algehele onrust (dyskinesie) voor,
bij RLS niet
– Parkinson is een zg neurodegeneratieve ziekte, RLS niet
–	Opiaten en anti-epileptica werken bij RLS, niet bij
Parkinson

Onze website
Heeft u onze nieuwe website al gezien of zelfs gebruikt? (www.stichting-restless-legs.nl). Wij zijn heel benieuwd wat u
ervan vindt? Is hij zoals wij zelf denken inderdaad aantrekkelijker geworden? En biedt hij de informatie die u zoekt?
Of mist u misschien nog iets? Of heeft u ergens een foutje gezien? Wij hebben er veel aandacht aan besteed, en daarom
vinden wij het heel belangrijk als we ook van buiten onze directe kring horen. Wilt u het ons eens laten weten?
Voorlichting@stichting-restless-legs.nl Dank u bij voorbaat.
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OBSESSIEF-COMPULSIEF HANDELEN ALS
GEVOLG VAN DOPAMINE MEDICATIE
Dit kan zijn:
•	Dwangmatig gokken
•	Dwangmatig veel eten/drinken
•	Dwangmatig shoppen-kopen
•	Overmatige seks-drang
Maar ook:
•	Obsceen taalgebruik, kleptomanie (stelen), dwangmatig
haar uittrekken
Bij gebruik van dopaminerge middelen werden in een studie naar
dit effect deze symptomen in aanzienlijke hogere frequentie
gezien dan bij een controle groep:
•	Shoppen (9% vs 0%)
•	Gokken (5% vs 1%)
•	Binge eten/drinken (11% vs 3%)
•	Seks (3% vs 0%)
Gemiddeld duurde het zo’n 9,5 maanden tot dit effect werd
gezien. Het meest werd het gezien bij hogere doseringen van
pramipexol. Gedacht wordt dat deze cijfers in werkelijkheid
hoger zijn omdat de onderzoekers constateerden dat deze
effecten door zowel patiënten als artsen onder-gerapporteerd
werden. Artsen zouden patiënten die met dopaminerge middelen beginnen moeten waarschuwen voor deze mogelijke
bijwerkingen, en áls deze bijwerkingen optreden aanraden
met de middelen te stoppen.

RLS BIJ KINDEREN
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Bij kinderen gelden speciale richtlijnen bij het stellen van de
diagnose. Het kind beschrijft de RLS symptomen in zijn/haar
eigen woorden, en daarbij geldt ook dat de taalkundigheid en
het begrip van wat er gezegd wordt bepalen of de RLS criteria
van toepassing zijn, nog meer dan leeftijd alleen. RLS bij kinderen
heeft grote invloed op de slaap, de stemming, en is vaak ook
van invloed op het gedrag en de schoolprestaties. In sommige
gevallen treden de periodieke beenbewegingen op vóórdat echt
van RLS sprake is. In het algemeen kan worden gezegd dat de
aanwezigheid van periodieke beenbewegingen groter is dan
op jonge leeftijd verwacht, dat er vaak een familiale aanleg is,
en dat lage inzet van dopaminerge middelen effectief is. RLS
komt in de VS en Engeland voor bij 1.9% van de kinderen, en
bij deze kinderen is de ziekte matig tot ernstig bij 25% van
de jonge kinderen en 50% van de teenagers. Bij kinderen met
ADHD komt RLS voor in 20-30%. 71% van de kinderen in deze
studie hadden één of meer ouders met RLS. Het serum ferritine
was laag (< 50) bij wel 83% van de kinderen. IJzergebrek en
RLS in de familie zijn karakteristiek voor RLS bij kinderen.
IJzertherapie bij kinderen wordt gedaan als het ferritine lager
is dan 50 ng/ml, de transferrine saturatie lager is dan 45%,
en het serum ijzer lager dan 70 ng/ml. Bij jonge kinderen
wordt ijzer toegediend in de dosering 3 mg/kg/dag verdeeld
over 2-3 doseringen, en één uur voor het eten of 2 uur daarna.
Bij wat oudere kinderen wordt aanbevolen 325 mg ferrous
sulfate plus 100 mg Vitamine C, 2-3 mal per dag of in één
keer.

IJzertherapie bij voorkeur vroeg in de morgen toedienen op
een nuchtere maag.

RLS EN ZWANGERSCHAP

Conclusies anno eind 2018
•	
Zwangerschap verhoogt het krijgen van RLS met een factor 3.
•	Als er al RLS is voor de zwangerschap wordt deze erger
•	RLS tijdens de zwangerschap is een risico voor het krijgen
van primaire RLS
•	RLS heeft een grote invloed op de gezondheid van de vrouw
•	Er bestaan nu consensus richtlijnen voor de behandeling
van RLS tijdens de zwangerschap: controle van het ferritine
gehalte, en bij zeer ernstige klachten op verzoek lage dosering medicijnen in 2e-3e trimester.

IJZER
Er is een verlaagd ferritine en ijzer in het hersenvocht
waar een normaal serum ijzer bestaat. Een lage opslag van
ijzer komt meer voor bij patiënten die op jonge leeftijd RLS
krijgen.
Hoe te handelen?
1. IJzer bij alle RLS patiënten overwegen
2. Toedienen in de ochtend op nuchtere maag,
3.	Als het percentage TSAI lager is dan 45% geen ijzer toedienen
4.	Oraal ijzer (indien goed verdragen) is veilig en kan worden
gedaan bij een ferritine waarde lager dan 75 ng/ml
5.	Overweeg intraveneud ijzer als oraal niet werkt op voorwaarde dat het ferritine dan lager dan 100 is.

PREGABALINE VS PRAMIPEXOL: EFFECT OP
KORTE EN LANGE TERMIJN
De nieuwe richtlijnen voor niet eerder behandelde patiënten:
overweeg behandeling met alpha-2-delta liganden (gabapentin)
als eerste keus behandeling. Deze middelen zijn een goed
alternatief voor de dopaminerge middelen. Ze werken in het
bijzonder goed als een patiënt nog niet eerder met dopaminerge
middelen is behandeld.
Opiaten komen aan de orde als andere middelen niet werken
of onvoldoende werken. Dit zijn:
•	Tramadol (50-150 mg)
•	Oxycodone (2,5-40 mg)
•	Langwerkende oxycodone (5-80 mg)
•	Methadon (2,5-20 mg)
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TERMINOLOGIE
Tijdens het congres werd uitgebreid gesproken over het gebruik van de termen “primaire” en “secondaire” RLS zoals
die al vele tientallen jaren worden gehanteerd, Gepleit werd
die onderverdeling af te schaffen totdat betere onderbouwing
van deze onderverdeling zal bestaan. Er is eigenlijk geen
bewijs voor wat tot nu toe werd gezegd. De traditionele
classificatie in primair (we weten niet waar het door komt..) ,
of secondair (we hebben iets anders gevonden..) veronderstelt
een oorzakelijk verband tussen een andere ziekte en RLS.
Maar in de meeste gevallen weten we helemaal niet zeker
of dat verband oorzakelijk is. Voorheen gold: Primaire RLS
wordt geacht idiopathisch te zijn (geen oorzaak bekend),
het begint langzaam, is vaak progressief en wordt erger met
het stijgen der jaren. RLS bij kinderen wordt vaak verkeerd
gediagnosticeerd. Secondaire RLS heeft vaak een plotseling
begin, na het 40e levensjaar, en treedt al snel iedere dag op.
Meestal vermoed men een verband met een andere ziekte
of met medicijngebruik.
Maar: Er bestaan geen goede studies naar deze gegevens,
er is geen standaardisatie en validatie van RLS gegevens,
en in ieder geval kan een conditie pas een secondaire vorm
van RLS worden genoemd als we weten dat het vóór de
RLS optrad.

Niet wetenschappelijk onderzoek
naar vermindering van de symptomen
van RLS door toepassing van
alternatieve behandelingswijzen
Zoals u weet zijn er allerlei alternatieve middelen in omloop
om de symptomen van RLS te verminderen. Het bestuur van
de Stichting Restless Legs neemt een neutraal standpunt in:
als het middel helpt blijf het gebruiken, zolang het niet schadelijk is voor de gezondheid. We hebben meermalen onderzoek naar alternatieve middelen mogen meemaken. Bij de één
helpt het, bij de ander minder of niet. Testen die over een langere periode gaan zijn er niet.
De Release417 is één van deze alternatieve methoden om de
symptomen te verminderen. Het is een bandje dat je om je
bovenbeen doet als de symptomen beginnen. De werking berust, volgens een internist, waarschijnlijk op het feit dat er in
de hersenen bepaalde stoffen worden gevormd door de druk
die het bandje op je bovenbeen uitoefent.
De fysiotherapeut van de uitvinder van de band wil de werking graag op kleine schaal testen en heeft daarvoor ongeveer
10 mensen nodig in de omgeving van Geleen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met ondergetekende:
voorzitter@stichting-restless-legs.nl
of
voorzitter Stichting Restless Legs,
Postbus 258, 3800 AG Amersfoort

Aankondiging Tweede regionale voorlichtingsbijeenkomst, Dordrecht,
zie achterzijde van dit blad

Slaapklinieken in Nederland
Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen
MCH Westeinde,
Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag
Postbus 432, 2501 CK Den Haag
t 070 3302722
Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe
Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze (bij Eindhoven)
t 040 2279022
Slaapcentrum Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede
t 0318 434343
Slaapcentrum SEIN Zwolle-Groningen
Dr. Denekampweg 20, 8025 BV Zwolle
t 038 8457185 (Zwolle) t 050 3171491 (Groningen)
Gorechtkade 8, 9713 CA Groningen
t 050 31711491
Polikliniek RLS
Wittevrouwensingel 11, 3581 GA Utrecht
t 030 2333937
Slaapkliniek Medisch Centrum Alkmaar
Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar
t 072 5483000
Slaapcentrum Martini Ziekenhuis Groningen
Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen
t 050 5245980
Slaap-Waak Centrum Jeroen Bosch,
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ‘s-Hertogenbosch
t 073 553 86 80

Ziekenhuisafdelingen
die zich bezighouden met slaap
Amsterdam: Slaapcentrum Ziekenhuis
‘Vrije Universiteit’
Amsterdam: Slaapcentrum Slotervaart Ziekenhuis
Breda: Amphia Ziekenhuis, Breda-Oosterhout
Enschede: Slaapcentrum ‘Medisch Spectrum Twente’
Hengelo-Almelo: Slaapcentrum Ziekenhuis Twente
locatie Almelo: Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo;
t 0546 694320 / locatie Hengelo: Geerdinksweg 141,
7555 DL Hengelo; t 074 2905279
Leeuwarden: Slaapcentrum
Medisch Centrum Leeuwarden
Maastricht: Academisch Ziekenhuis Maastricht
Nieuwegein: St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Nijmegen: Universitair Medisch Centrum Nijmegen
Den Haag: ‘Parnassia’ PsychoMedisch Centrum
Tilburg: Elisabeth Ziekenhuis
Utrecht: Universitair Medisch Centrum Utrecht
Internationale RLS patiëntenverenigingen:
Duitsland
e info@restless-legs.org
www.restless-legs.org
Engeland
e Bev.finn@yahoo.co.uk
Finland
e pentti.fri@kolumbus.fi
www.uniliito.fi

Frankrijk
e gecath@wanadoo.fr
www.afsjr.fr
Italië
e ferinistrambi.luigi@hsr.it
Noorwegen
e brittberntsen@hotmail.com
Oostenrijk
e w.moldaschl@gmx.at
www.restless-legs.at
Spanje
e contacto@aespi.net
www.aespi.net
Zweden
e rls@restlesslegs.nu & sten.sevborn@telia.com
www.restlesslegs.nu
Zwitserland
e Johannes.mathis@belponline.ch
www.restless-legs.ch
Australië
e nicc@mail.com
Nieuw Zeeland
e mcrobinson@xtra.co.nz
Verenigde Staten
e rlsfoundation@rls.org
www.rls.org
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Zaterdag 20 april 2019

Voorlichtingsbijeenkomst Stichting Restless Legs
Locatie:

Dordrecht

Adres:	De Buitenwacht, Bosboom Toussaintstraat 67, 3314 GB Dordrecht
Tijdstip:

van 14.00 tot 16.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur

Spreker:

somnoloog dr. K.E. Schreuder
Toegang is gratis

Programma: 14.00-15.00 uur lezing over RLS
15.00-15.20 uur Pauze
15.20-16.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

Stichting Restless Legs
Postbus 258
3800 AG Amersfoort
Telefonisch spreekuur:
0900-7574636
(1 cent per minuut)
Ma-Vrij tussen 19 en 20 uur
info@stichting-restless-legs.org
www.stichting-restless-legs.org
Stichting Restless Legs ondersteunt patiënten met onrustige benen en hun artsen.

